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      Съботните библейски уроци, една програма за всекидневно изучава-
не, са основани единствено върху Библията и Духа на пророчеството, без 
допълнителни коментари. Забележките са по възможност толкова кратки, 
колкото да предадат накратко известни мисли. В някои случаи са поставе-
ни скоби за осигуряване на яснота, подходящ контекст и гладка четливост. 
Изучаването на посочените в началото на всеки урок четива от Духа на 
пророчеството се препоръчват настойчиво.

Залези на слънцето
Програма за общообразователния час в събота след обед
Програма за сутрешно и вечерно богослужение
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Предговор
      Понастоящем живеем в действителния Ден на умилостивението. Как-
во означава това? Просто една формалност ли е - или действително е 
предназначен да въздейства на всекидневния живот, на бъдещи планове 
и дори на мисловните насоки на всеки един от нас?
      Мнозина не осъзнават, че по естество всяко човешко същество е един 
грешник. Ние сме склонни към себехаресване и предразположени към 
престъпване на светия морален закон на десетте заповеди, които бяха 
любящо предназначени за нашето щастие.
     Въпреки това, „когато бяхме още грешници Божият Син умря за нас“. 
Като сложи настрана Своята царска дреха и царска корона и като облече 
Своята божественост с човешка природа, Той се сниши до нашето поло-
жение, за да ни спаси от робството на греха. Той стана беден заради нас, 
за да можем чрез Неговата бедност ние да се обогатим. Дойде на тази 
земя да заеме положението Си начело на човечеството. Изтърпя заради 
нас удара на божествената справедливост.“ Доклад на австралийската унион-
ска конференция, 1 април 1901
      „Христос е в небесното светилище и Той е там, за да извършва уми-
лостивение за народа. Той е там, за да представя на Своя Отец ранената 
Си страна и прободени ръце. Там е, за да пледира за Своята църква, коя-
то е на земята. Той очиства светилището от греховете на народа. Каква 
е нашата работа? Нашата работа е да бъдем в хармония с работата на 
Христос. Чрез вяра трябва да работим с Него, да бъдем в съюз с Него.
      „Цялото небе се интересува за делото, което продължава на тази земя. 
Един народ трябва да бъде приготвен за великия ден на Бога, който е точ-
но пред нас; и не можем да позволим Сатана да хвърля сянката си по на-
шия път и да закрива погледа ни от Исус и Неговата безгранична любов. 
Ние трябва да получим от Христос всяка помощ, от която се нуждаем.“ 
Ривю енд херълд, 28 януари 1890
      „Христос бе дал Себе Си залог, че е наш заместник и поръчител и не 
пренебрегна нито един човек. Този, Който не можеше да гледа човешки-
те същества обречени на вечна погибел и прие смъртта заради тях, ще 
гледа със съжаление и съчувствие всяка душа, която разбере, че не може 
сама да се спаси.
      Той не ще подмине нито един треперещ молител, без да му помогне да 
се изправи. Този, Който чрез Себе Си изкупи за човека един безкраен за-
пас от морална сила, не ще пропусне да я употреби в наша полза. Можем 
да занесем греховете и мъката ни при краката Му, защото Той ни обича. 
Всеки Негов поглед и всяка Негова дума ни подканят да положим упова-
нието Си на Него, защото Той според Своята воля ще изгради и моделира 
характерите ни.“ Христови притчи, с. 89
           Изучавайки тези уроци през следващото тримесечие, ще съдействаме 
ли на Неговия Свети Дух, като Му позволим да извърши точно това?
                           Съботно-училищен отдел към Генералната конференция
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Дарения от първата събота
             за молитвен дом 
    в Лас Вегас, Невада (САЩ)

     Лас Вегас, Невада (САЩ) е един 
международно известен голям ку-
рортен град, познат главно със своя 
хазарт, пазаруване, чудесна гощавка, 
забавления и нощен живот. Като за-
бавляващата столица на света, той 
е прочут с първокласни казина, хотели и асоциираща дейност, правейки го 
висша степен в туристическа дестинация. Градското население нарасна с 
85,2% през 1990-те и продължава да расте бързо – според едно изчисление 
от 2013 г. населението е 603,488, а с регионалното население е 2,027,828.
    „В световноизвестните здравни курорти и в туристическите центрове, пре-
пълнени с хиляди търсачи на здраве и удоволствия, трябва да има пропо-
ведници и книгоразпространители, способни да привлекат вниманието на 
множествата. Нека тези работници търсят начини да представят вестта за 
днешното време.“ Служители на евангелието, с. 302
     Генералната конференция, вдъхновена от горното изявление,  инвестира 
през 2013 г. в нещо, което изглеждаше като невъзможна мисия – открива-
не на църква в Лас Вегас. Млади хора ходеха неуморно от къща в къща в 
горещината на деня, колпортирайки две седмици, медицински специалисти 
провеждаха здравни семинари и евангелизатори смело прокламираха на-
стоящата истина чрез пророчески семинари. Тъй като градът е познат глав-
но с нощния си живот, работа в нощни локали и спане през деня, малцина 
посещаваха вечерните евангелезационни събрания. Но тези, които дойдоха, 
проявиха голям интерес и се записаха за лични посещения и изучаване на 
Библията. След четиригодишни посещения и изучаване на Библията чрез 
пастори, пътуващи от различни области, чрез Божията благодат броят на  
интересуващите се семейства огромно нарасна и инвестираха трудно спе-
челените си пари за поддържане на мисионерската работа в техния град. 
Тяхната себеотрицателност беше възнаградена, когато един мисионер и съ-
пругата му се преместиха в Лас Вегас и 19 от нашите библейски ученици 
бяха кръстени през май 2013 г.
      Днес църквата в Лас Вегас поддържа израстване и братята и сестрите 
жертват, но те искат да евангелизират и разширят това повече. Те спестяват 
всяко пени, за да купят или построят собствена църква, но се нуждаят и от 
нашето световно братство, което да им съдейства. Молим проявете вашата 
щедра подкрепа при това дарение от първата събота. Благодарим ви!
                                              Вашите братя и сестри от Лас Вегас

               Урок 1  5 октомври 2019
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      Урок 1                                                                                   5 октомври 2019 г.

 Нашата нужда от умилостивение
     
  „Хвалим Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез Когото получи-
хме сега това примирение.“ (Римляни 5:11)

     „Голгота е нагледният паметник на удивителната жертва, която се изис-
кваше, за да бъде изкупено престъпването на божествения закон!“ Пътят 
към Христа, с. 32

Препоръчвани четива: Пътят към Христа, с. 21-35

Неделя                                                                                   29 септември

1. ЕДНО СЪВЪРШЕНО НАЧАЛО

а. Опиши духовното състояние, което Бог първоначално дари на 
Адам и Ева, първите членове на човешката раса? Битие 1:27, 31

      „В славния рай нямаше никакъв грях и никакви белези на упадък. Божии 
ангели разговаряха свободно и любезно със святата двойка. Щастливи 
птици чуруликаха своите радости песни за хвала на Създателя. Мирните 
зверове в щастлива невинност играеха около Адам и Ева, послушни на 
тяхната дума. Адам бе съвършен по естество, най-благородното от създа-
нията на Твореца.
    Никаква сянка не съществуваше между тях и техния Творец. Те позна-
ваха Бога като свой благодетелен Баща и във всичко волята им бе в съ-
гласие с Неговата. Характерът на Адам отразяваше Божия характер.“ Дом 
и семейство, с. 26, 27

б. Кое правеше едемския живот прекрасно удовлетворяващ? Битие 
1:28; 2:8, 19

      „В едемския дом на Адам и Ева природата бе изпълнена със знание 
за Бога, изобилствайки с божествени напътствия. Навсякъде прозираше 
мъдрост и сърцето я приемаше, защото се общуваше с Бога посредством 
творенията Му.“ Христови притчи, с. 4
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Понеделник                                                                        30 септември

2. СЪВЪРШЕНСТВОТО ОПЕТНЕНО

а.  Кое  развали щастливата радост в Едем? Битие 2:16, 17; 3:6

  
      „Адам и Ева убеждаваха себе си, че е толкова незначително нещо да 
се яде от забранения плод, че това няма да има за резултат такива ужасни 
последици, каквито Бог беше обявил. Но това малко нещо беше всъщност 
престъпване на Божия непроменим свят закон и то отдели човека от Бога.“ 
Пътят към Христа, с. 31

б.  Как този проблем засегна цялата ни планета? Римляни 8:22

      „(Въпросът с ядене на забранения плод) отвори вратите за смъртта и за 
неизказаното нещастие, което сполетя нашия свят. Век след век от нашата 
земя се е издигал един непрестанен вик на болка и скръб и цялото творе-
ние пъшка и агонизира болезнено, като последица от непослушанието на 
човека. И самото небе трябваше да почувства резултатите от този бунт 
срещу Бога.“ Пак там

в.  Какво трябва да разберем относно наклонността на нашата раса, 
че оттогава семето на бунта влезе да поквари естеството на човешко-
то сърце? Еклисиаст  7:29

       „Нека не гледаме на греха като на нещо дребно и незначително.
      Всеки акт на престъпване на Божия закон, всяко пренебрегване или 
отхвърляне на Христовата благодат действа обратно върху самите вас: то 
закоравява сърцето, покварява волята, затъпява духовното разбиране и не 
само ви прави по-малко склонни да се подчините, но ви прави и по-малко 
способни да се подчините на нежното умоляване на Божия Свят Дух.
    Мнозина успокояват смутената си съвест с мисълта, че могат да про-
менят лошия си живот винаги, когато изберат да сторят това; че могат да 
си играят с поканите на Божията милост, а в същото време внушенията на 
Божия Дух ще продължават да действат върху сърцата им. Те смятат, че 
след като толкова време са презирали Духа на благодатта, след като са 
отхвърляли Неговото влияние и са оставали на страната на Сатана, в един 
момент на  ужасна необходимост ще могат изведнъж да променят своето 
поведение.  Но това не може да стане толкова лесно. Опитът, възпитание-
то на цял един живот, така здраво е оформил характера, че малцина след 
това вече пожелават да приемат образеца на Христос.“ Пак там, с. 32

               Урок 1  5 октомври 2019                Урок 1  5 октомври 2019
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Вторник                                                                                            1 октомври

3.  ПРОБЛЕМЪТ С ГРЕХА

а.  Как описва Писанието съществуващата криза в човечеството и в 
цялата ни планета? 1 Йоаново 3:4; 1:8

      „Няма човек, който, въпреки своите искрени усилия, да бъде съвършен 
и безгрешен. Никой, дори и най-добрият, не може да каже: „Аз нямам грях.“ 
Поглед нагоре, с. 53
    „Свещеното Писание не учи нищо по-ясно от това, че Бог в никой слу-
чай не е бил отговорен за появяването на греха, и че нито едно произ-
волно оттегляне на божествената благодат, нито някакво несъвършенство 
в божественото управление са дали повод за появата на бунт. Грехът е 
един натрапник, за чиято поява не можем да дадем никаква причина. Той 
е тайнствен, необясним; да го извиняваме, значи да го защитаваме. Ако за 
него би могло да се намери или да се посочи причина за съществуването 
му, той би престанал да бъде грях. Нашето единствено обяснение на греха 
е това, което дава Божието слово: той е „престъпване на закона“; той е 
прилагането на един принцип, който стои във вражда с великия закон на 
любовта, който образува основата на божественото управление.“ Великата 
борба, с. 405, 406

б.  Пред каква болезнена реалност трябва да се изправи всяко човеш-
ко същество? Римляни 3:23; Исая 1:5, 6

      „Делото на отстъпничество започна в сърцето с някакъв таен бунт сре-
щу изискванията на Божия закон. Подхранвани са несвяти желания, проти-
возаконни амбиции и неверие, и тъмнина отделят душата от Бога. Ако не 
победим тези злини, те ще ни победят.“ Божията удивителна благодат, с. 333

в. Как гледа Бог на липсата на справедливост, причинена чрез греха и 
какво е Неговото решение? Исая 59:15, 16

     „В Едем човекът падна от високото си положение и поради греха стана  
обречен на смърт. От небето видяха, че човешките същества загиват и 
Божието състрадание се възбуди. На безкрайно голяма  цена Той изнаме-
ри средство за помощ. (…) Нямаше надежда за престъпника освен чрез 
Христос.“ Свидетелства към църквата, т. 8, с. 17

               Урок 1  5 октомври 2019    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Да

ре
ни

я 
от

 п
ър

ва
та

 с
ъб

от
а 

- з
а 

м
ол

ит
ве

н 
до

м
 в

 Л
ас

 В
ег

ас
, Н

ев
ад

а,
 С

АЩ



10

Сряда                                                                                                 2 октомври

4.  ИЗКУПВАНЕ С КРЪВ

а.  Какъв план беше изработил Бог предварително, за да спаси падна-
лото човечество и защо това бе необходимо? Йов 33:24; Битие 3:17-21

    

    „Божеството бе трогнато от съжаление към падналата раса и Отец, 
Синът и Светия Дух отдадоха Себе Си, за да изработят плана на изкупле-
нието. За да се осъществи напълно този план, бе решено Христос, еди-
нородният Син на Бога, да отдаде Себе Си жертва за грях.“ Съвети върху 
здравето, с. 222
      „Както престъплението на Адам донесе проклятие и смърт, така и жертва-
та на Христос щеше да донесе живот и безсмъртие.“ Патриарси и пророци, с. 33

б. Каква система беше установена, за да символизира жертвата на 
Христос? Битие 4:4; Левит 17:11

     „Бог установи жертвоприношенията да напомнят постоянно на човека 
за неговия грях, като знак на разкаяние и изповядване на вярата му в обе-
щания Спасител. Те бяха предназначени да отпечатат в ума на падналите 
хора тържествената истина, че грехът причинява смърт. За Адам прина-
сянето на първата жертва беше изключително мъчна церемония. Ръката 
му трябваше да се вдигне, за да отнеме живот, който само Бог можеше да 
даде. Той за първи път видя смърт и разбра, че ако бе останал послушен 
на Бога, нямаше да има смърт нито за човек, нито за животно. Когато за-
кла невинната жертва, Адам потрепери при мисълта, че неговият грях ще 
пролее кръвта на невинния Божи Агнец.“ Пак там, с.34
      „Без проливане на кръв не можеше да има никакво опрощение на грях 
и те трябваше да покажат вярата си в кръвта на Христос като обещан Изку-
пител чрез принасяне в жертва на първородните от стадото.“ Пак там, с. 36
     „Кръвта на Божия Син беше символизирана чрез кръвта на закланата 
жертва и Бог желаеше да има ясни и определени идеи запазени между 
святото и обикновеното. Кръвта беше свята, тъй като единствено чрез 
проливането на кръвта на Божия Син можеше да стане умилостивение за 
греха.“ Божията удивителна благодат, с. 55

               Урок 1  5 октомври 2019                Урок 1  5 октомври 2019
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Четвъртък                                                                                     3 октомври

5.   ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА БОЖИЕТО ОСИГУРЯВАНЕ

а.  Какво трябва да осъзнаем относно изкуплението, направено зара-
ди нас и как трябва да отговорим на това? Евреи 9:22; Римляни 5:8-11

   

     „За нас Исус е единствената изкупителна жертва. Не можем сами да се 
изкупим, но с вяра  можем да приемем направеното за нас изкупление.“ 
Избрани вести, кн. 1, с. 296
     „Който погледне към възвисения на кръста Спасител, той може да види 
греховността на всички човеци. Той вижда, че грехът е, който бичува и 
разпъна Господа на славата. Той вижда, че докато е бил обичан с неизка-
зана нежност, неговият живот е показал само постоянна неблагодарност и 
упорство. Той е отхвърлял своя най-добър Приятел, презрял е най-скъпия 
дар на небето; отново е разпъвал Божия Син, отново е пробождал наране-
ното сърце. Той е отделен от Бога с една широка, тъмна, дълбока пропаст 
– пропастта на греха, и скърби с опечалено сърце. (…)
      Бог ни разкрива нашата вина, за да се обърнем към Христос, да бъдем 
освободени чрез Него от оковите на греха и да можем да се зарадваме в 
свободата на Божието дете. Със съкрушено сърце ние можем да дойдем в 
подножието на кръста и да оставим там всичките си страдания.“ Мисли от 
планината на блаженствата, с. 14
    „Спасението на човешките същества е огромно начинание, което при-
вежда в действие всеки атрибут на божественото естество. Отец, Синът и 
Светият Дух се заложиха, за да направят Божиите деца повече от победи-
тели чрез Него, Който ги обикна. Господ е състрадателен и дълготърпелив, 
нежелаещ някой да загине. Той е дал сила, за да ни даде възможност да 
бъдем победители.“ Ривю енд херълд, 27 януари 1903

Петък                                                                                   4 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Назови някои от най-добрите характерни черти на едемския стил 
на живот.

2. Защо Бог изпитва нашата верност и преданост по привидно не-
значителен начин?

3. Защо е погрешно да виним Бога и други за греховете в нашия жи-
вот?

4. Опиши дълбочината на Христовата жертва заради нас.
5. Как трябва да отговорим на изкуплението извършено от Исус на 

кръста?

               Урок 1  5 октомври 2019
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      Урок 2                                                                          12 октомври 2019 г.

Жертвите и тържествените празници
      „Ето, Божият Агнец, Който взема греха на света.“ (Йоан 1:29)

      „Израил бе Божият избран народ. Той го беше избрал да запази всред 
човеците познанието на Неговия закон и на символите и пророчествата, 
които сочеха на Спасителя. Той желаеше израилевите чада да бъдат из-
точници на спасение за света.“ Животът на Христа, с. 14

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 369-374

Неделя                                                                                                   6 октомври

1. БОЖИЯТ АГНЕЦ СИМВОЛИЗИРАН

а.  В Божия план даден на евреите какво трябваше да бъде правено 
всеки ден за изкупление от грях? Изход 29:38-41

  
     „Всекидневната служба се състоеше от сутрешното и вечерното всеиз-
гаряне, от принасянето на благовонен тамян на златния олтар, както и от 
специалните приношения за греховете на отделни хора. (…)
     Всяка сутрин и вечер на олтара се изгаряше едногодишно агне със съ-
ответния хлебен принос, като по този начин се символизираше всекиднев-
ното посвещение на народа пред Йехова и постоянната му зависимост от 
изкупителната кръв на Христос.
     Бог изрично нареди всяка жертва, представена за служба в светили-
щето, да бъде „без недостатък“ (Изх. 12:5). Свещениците трябваше да 
преглеждат всички жертвени животни, доведени за принос, и да отхвърлят 
онези, в които се откриеше дефект. Само жертва „без недостатък“ можеше 
да бъде символ за съвършената чистота на Този, Който трябваше да при-
несе Себе Си като „Агнец без недостатък и пречист“ (1Петр. 1:19).“ Патри-
арси и пророци, с. 234
    „Великият урок, представен чрез жертвоприношението на всяка кървяща 
жертва, втълпяван с всяка церемония, (…) беше, че единствено чрез 
кръвта на Христос има опрощение за греховете.“ Библейски коментар, 
т. 7, с. 913

               Урок 2  12 октомври 2019                Урок 2  12 октомври 2019
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Понеделник                                                                                  7 октомври

2.  СВЯТИ НА ГОСПОДА

а.  Как Божият седми ден – събота се отличава от годишните свиква-
ния, които щяха да символизират Неговия план за освобождение от 
греха? Левит 23:1-3, 37, 38; Колосяни 2:16, 17; Изход 20:8-11

б.  Коя чудесна опитност разграничи евреите от Древния Египет, един 
бунтовен народ, който упорито беше отхвърлил Бога? Изход 12:3-13

      „Имаше едно дело, което се изискваше от израилтяните, което те тряб-
ваше да извършат от своя страна, за да ги изпробва и да покажат чрез де-
лата си своята вяра във великото освобождение, което Бог беше извършил 
за тях. За да избегнат страшната Божия присъда, която щеше да докара 
върху египтяните, знакът от кръв трябваше да бъде видян върху къщите 
им. От тях се изискваше да отделят себе си и децата си от египтяните и 
да ги съберат в собствените им къщи, защото ако някой от израилтяните 
беше намерен в къщите на египтяните, щеше да падне от ръката на погуб-
ващия ангел. (…)
    Когато погубващият ангел излезе през нощта да убие първородния на 
човек и първородното на животно, той отмина техните къщи, и нито един от 
еврейските къщи, които имаха знака на кръвта върху стълбовете на врати-
те, не беше убит.“ Духът на пророчеството, т. 1, с. 200

в.  Как трябваше това събитие да бъде увековечено? Изход 12:14; Ле-
вит 23:5

      „На четиринайсетия ден от месеца привечер се празнуваше Пасхата, 
чиито тържествени, внушителни церемонии напомняха за избавянето от 
египетското робство и сочеха напред към Жертвата, която щеше да избави 
людете от робството на греха.“ Патриарси и пророци, с. 371

г.  Какво следваше след Пасхата? Изход 12:15-20; Левит 23:6-8

               Урок 2  12 октомври 2019
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Вторник                                                                                          8 октомври

3.  ДОСТАВЧИК НА ЖЕТВА - И НАДЕЖДА 

а. Какво дарение за Господа Го признаваше за божествения доставчик 
на всяка хапка храна? Изход 23:19 (първата част); Левит 23:9-14

      „На втория ден от празника се представяха пред Бога първите плодове 
от жетвата за годината. В Палестина най-рано зрееше ечемикът и зреене-
то му започваше в началото на празника. Свещеникът поклащаше един 
сноп от това зърно пред Божия олтар като знак на признание, че всичко бе 
на Бога. Не биваше да се жъне преди да се извърши тази церемония.“ Пак 
там, с. 371 

б.  Какво се честваше на петдесетия ден? Левит 23:15-22

      „Петдесет дни след принасянето на първите плодове идваше Петде-
сетницата, наречена също Празник на жетвата и Празник на седмиците. 
Като  израз на благодарност за приготвеното за храна зърно, пред Бога се 
принасяха два хляба, опечени с квас. Петдесетницата траеше само един 
ден, който се посвещаваше на религиозна служба.“  Пак там

в. Кой празник, предшестван от тържествения предварителен праз-
ник на тръбите, носеше надежда на народа, че греховете им не ще се 
помнят повече? Левит 23:23-32

    „Първосвещеникът можеше да влиза в Светая светих само веднъж в го-
дината след най-внимателна и сериозна подготовка. Окото на никой смър-
тен, освен на първосвещеника, не можеше да вижда свещеното великоле-
пие на това отделение, защото това беше специалното местообитание на 
Божията видима слава. Първосвещеникът винаги влизаше с трепет, дока-
то хората очакваха излизането му в тържествена тишина. Те искрено же-
лаеха Божието благословение. Пред умилостивилището Бог говори с пър-
восвещеника. Ако той останеше необичайно дълго време в Светая светих, 
хората често изтръпваха от страх, да не би заради техните грехове или 
заради някой негов грях да бъде убит от Господната слава. Но когато се 
чуеше  звънът от подрънкването на звънчетата по дрехата му, те изпитваха 
силно облекчение. Тогава свещеникът излизаше и благославяше народа.“ 
История на изкуплението, с. 107

               Урок 2  12 октомври 2019                Урок 2  12 октомври 2019
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Сряда                                                                                    9 октомври

4. ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО

а. Какво ставаше при последния празник на еврейската година и защо 
това беше радостен обичай? Левит 23:33 - 36, 39 - 43

     „Празникът на шатроразпъването се празнуваше, за да ознаменува 
времето, когато евреите живееха в шатри през тяхното странстване в пус-
тинята. Докато траеше този празник, от евреите се изискваше да напуснат 
домовете си и да живеят в колиби, направени от зелени клони от бор или 
митра. Тези зелени структури понякога бяха изграждани върху покривите 
на къщите и в улиците, но по-често вън от стените на града, в долините 
и покрай склоновете. Разпръснати по всички посоки, тези зелени лагери 
представляваха много живописна гледка.
     Празникът траеше една седмица и през всичкото това време храмът 
беше една празнична сцена на голямо веселие. Имаше великолепие от 
жертвените церемонии и звукът от музика, смесен с осанна, правеше мяс-
тото ликуващо. Рано сутринта свещениците тръбяха с дълъг, пронизите-
лен звук върху сребърните си тръби, ответните тръби и радостните въз-
гласи на народа от шатрите им отекваха върху хълм и долина, приветства-
ха  празничния ден. Тогава свещеникът напълваше от течащите води на 
Кедрон една бутилка с вода, вдигаше я високо и докато тръбите звучаха, 
той изкачваше широките стъпала на храма в такт с музиката с бавна и 
примерена стъпка, пеещ през това време: „Ето, нозете ни стоят отвътре 
портите ти, о, Йерусалиме!“ (Пс. 122:2) Той занасяше бутилката до ол-
тара, който заемаше централно място в храмовия двор. Там имаше два 
сребърни легена, до които стоеше по един свещеник. Бутилката с вода се 
изливаше в единия леген, а в другия се изливаше бутилка с вино. Съдър-
жанието на двете се вливаше в една тръба, която беше свързана с Кедрон 
и оттам преминаваше в Мъртво море. Тази церемония с осветената вода 
представляваше извора, който при Божията заповед бликна от скалата, за 
да освежава евреите в пустинята. Тогава проехтяваха ликуващите звуци: 
„Господ Йеова е моя сила и песен (…) Затова с веселие ще начерпите 
вода от изворите на спасението!“ (Ис. 12:2, 3) Цялото огромно събрание 
се съединяваше в триумфиращ хор с музикални инструменти и дълбоки-
те тонове на тръбите, докато  компетентни хористи изпълняваха хармо-
ничен концерт на възхвала. Празненствата продължаваха с несравнимо 
великолепие. През нощта храмът и дворът му блестяха с неестествена 
светлина така, че целият град се осветяваше. Музиката, разлюляващите 
се палмови клони, радостното осанна, огромното стичане на хора, върху 
които се пръскаше светлина от висящите лампи, внушителното облекло на 
свещениците и величествеността на церемонията, всичко съчетано, за да 
прави една сцена, която дълбоко да въздейства на всички зрители.“ Духът 
на пророчеството, т. 2, с. 343-345

               Урок 2  12 октомври 2019
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Четвъртък                                                                                      10 октомври

5.  СИМВОЛИЧЕН ЗА СПАСЕНИЕ

а.  Какво трябва да разберем чрез разглеждането на празниците на 
Древния Израил? Римляни 15:4; Йоан 1:29

     „Невъзможно е да се изброят добрите неща, които Бог е приготвил за 
света чрез превръщането на еврейския народ в съкровищница на Него-
вото изобилно познание. Израилтяните бяха обект на Неговото особено 
разположение. Като народ, който познаваше и се покланяше на Бога, те 
трябваше да разнасят принципите на Божието царство. Сам Бог бе техен 
учител. Той не въздържа от тях нито една благоприятна черта за развитие 
на характера, така че те да станат достойни представители на Неговото 
царство. (…) Техните празници: Пасха, Петдесетница, Шатроразпъване и 
церемониите, които ги съпътстваха, трябваше да изявят истините, дадени 
от Бога на Неговия избран народ. На тези народни събрания всички тряб-
ваше да показват радостта си и с това да изразяват благодарност за при-
вилегиите и благодатното отношение, които Бог им даваше. По този начин 
израилтяните трябваше да свидетелстват на света, непознаващ Бога, че 
Господ не изоставя онези, които уповават на Него. С радостни гласове те 
трябваше да прогласят: „Защо си отпаднала, душо моя? (…) Надявай се 
на Бога, защото аз ще го славословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой“ 
(Пс. 43:51).
      Историята на Израил е написана за наше поучение и наставление, 
защото нашето поколение живее в края на времето. Всички, които искат 
да останат твърди във вярата през последните дни на света и да получат 
правото да влязат в небесния Ханаан, трябва да слушат думите на пре-
дупреждението, които Исус изговори към израилтяните. Тези уроци бяха 
дадени на църквата в пустинята, за да бъдат изучени и изпълнявани от 
Божия народ през всички поколения.“ Поглед нагоре, с. 232 

Петък                                                                                                11 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо трябваше да бъде пожертвано едно агне сутрин и вечер?
2. Кое запази израилтяните през нощта на Пасхата?
3. Коя церемония беше предназначена да се признава Господаря на 

жетвата?
4. Защо Денят на умилостивението беше така важен?
5. Каква беше главната цел на празниците?

               Урок 2  12 октомври 2019 г.                Урок 3  19 октомври 2019 г.
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     Урок 3                                                                                19 октомври 2019 г.

Разбиране символите
      „А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.  И, ето, завесата 
на храма се раздра на две от горе до долу…“ (Матей 27:50, 51, първата 
част)

      „Раздирането на завесата на храма откри, че юдейските жертви и при-
носи нямаше вече да бъдат приемани. Великата жертва бе принесена и 
приета.“ Опитности и видения, с. 202

Препоръчвани четива: Патриарси и пророци, с. 179-183, 233-236 (от „Не 
само светилището, но и службата на светилището“ до „Така, докато молитвите 
им се възнасяха с облака от тамян, вярата им се хващаше за заслугите на обе-
щания Спасител, символизиран чрез изкупителната жертва.“)

Неделя                                                                                              13 октомври

1.  ВСЕКИДНЕВНО ПОСВЕЩЕНИЕ

а.  Защо бе необходимо жертвата на Исус на кръста да отмени жертве-
ните приноси? Евреи 10:9-12; Деяния 3:1 Как сутрешните и вечерните 
жертви от древните времена съответстват на нас днес?

      „Христос беше основата на цялата юдейска икономика. Символите и 
сенките, на които евреите се покланяха, всичките сочеха напред към Спа-
сителя на света.“ Знамения на времето, 25 февруари 1897
      „Часовете, определени за утринната и вечерната жертва, се смятаха за 
святи и навсякъде и от целия еврейски народ се съблюдаваха като време 
за поклонение. (…) В този обичай християните имат един пример за утрин-
на и вечерна молитва. Макар че осъжда обикновения кръг от церемонии 
лишен от дух на поклонение, Бог гледа с голяма благосклонност на онези, 
които Го обичат и Му се покланят сутрин и вечер, за да потърсят прощение 
на греховете си и да представят молбите си за желаните благословения.“ 
Патриарси и пророци, с. 236
    „Ако някога е имало време, когато всеки дом трябва да бъде дом за 
молитва, то е сега. Както старите патриарси, тези, които заявяват, че оби-
чат Бога, трябва да издигат олтар за поклонението Му, където поставят 
шатрата си. Бащата, като свещеник на семейството, трябва да принася 
сутрешната и вечерната жертва, докато жената и децата да се съединят в 
молитва и хваление. В дом където Бог така е почетен, Исус обича да пре-
бивава.“ Библейско ехо, 15 декември 1893
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Понеделник                                                                                       14 октомври

2.  ОЧИСТВАНЕ НА СЪРЦЕТО

а. Какво е значението на Пасхата за нас като християни? 1 Коринтяни 
5:7; Евреи 7:26, 27

      „Пасхата трябваше да бъде както възпоминателна, така и символич-
на – не само да сочи назад към освобождението от Египет, но и напред 
към по-великото освобождение, което Христос трябваше да извърши, като 
избави народа Си от робството на греха. Жертвеното агне символизира 
„Божия Агнец“, в Когото е нашата единствена надежда за спасение. Апос-
толът казва: „…нашата Пасха – Христос – биде заклан за нас“ (1 Кор. 5:7). 
Не бе достатъчно само да се заколи пасхалното агне. Кръвта му трябваше 
да бъде попръскана по стълбовете на вратата. Така и заслугите на Хрис-
товата кръв трябва да бъдат приети от душата. Ние трябва не само да 
вярваме, че Той умря за света, но и че умря за всеки от нас. Трябва да си 
приемем за свои заслугите на изкупителната жертва. (…)
      Агнето трябваше да се приготви цяло, без да се пречупи нито кост. Така 
не трябваше да се пречупи нито кост на Божия Агнец, Който умря за нас 
(Изх. 12:46; Йоан 19:36) – в символ на пълнотата на Христовата жертва.“ 
Патриарси и пророци, с. 180, 182

б.  Какво символизираше исопът в Пасхата? Псалм 51:2, 7; 119:9; 
1 Петрово 1:22

      „Исопът, използван за попръскване с кръвта, бе символ на очистване 
– по този начин той се използваше и за очистване на прокажени и на оск-
вернени от докосване до мъртви.“ Патриарси и пророци, с. 180
    „Искаме нещо повече от една съботна религия. Нуждаем се от живи 
принципи, както и от ежедневно изпълняване на личните отговорности. 
Мнозина бягат от това и плодът е небрежност, безразличие, липса на бди-
телност и на духовност. Къде е духовността на църквата? Къде са хората, 
изпълнени с вяра и със Светия Дух? Молитвата ми е: „Господи, очисти 
църквата Си.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 92
     „Само религията, която изхожда от Бога, води към Бога. За да Му слу-
жим правилно, трябва да се родим от Божия Дух. Това ще очисти сърцето 
и поднови ума ни и ние ще получим нови способности за опознаване и оби-
чане Бога. Ние ще чувстваме желание да се покоряваме на всички Негови 
изисквания. Това е истинско поклонение.“ Животът на Исус, с. 138
      „Децата на Бога трябва да очистят душите си чрез послушание на исти-
ната и да се приготвят да застанат без петно пред Него при идването Му.“ 
Евангелизъм, кн. 3, с. 223
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Вторник                                                                                            15 октомври

3.  СВЯТ ЖИВОТ, СВЯТ ОБРЯД

а.  Обясни как беше символизирана пълнотата на Христовата жертва. 
Изход 12:46; Йоан 19:36

б.  Как фактът, че пасхалното агне трябваше не само да бъде зако-
лено, но и изядено, се отнася за Христос, нашата Пасха? Изход 12:8; 
Йоан 6:53, 54, 63

    „Не е достатъчно само да вярваме в Христос за прощението на гре-
ха. Трябва чрез вяра постоянно да получаваме духовна сила и храна от 
Него чрез словото Му. (…) Христовите последователи трябва да участват 
в тази опитност. Необходимо е да приемат и асимилират Божието слово, 
за да стане то водеща сила в живота и делата им. Чрез мощта на Христос 
трябва да се променят в Негово подобие и да отразяват божествените Му 
качества. Нужно е да ядат плътта и да пият кръвта на Божия Син, иначе в 
тях няма живот. Духът и делото на Христос е редно да станат дух и дело 
на Неговите ученици.
     Агнето трябваше да се яде с горчиви треви, символ на горчивините от 
робството. Така и ние, когато се храним с Христос, трябва да правим това 
с разкаяние в сърцето поради греховете си.“ Патриарси и пророци, с. 182

в.  Каква особена церемония изискваше Пасхата и какъв допълни-
телен обред беше прибавен към нея? Марк 14:16, 22-25; Йоан 13:1-5, 
13-15

      „Христовият акт в измиване нозете на учениците бе един свят акт. Не-
говият мотив, правейки така, беше да предизвика чрез напомняне какво 
беше направил Христос за тях, едно състояние на чувство, при което ни-
какво възвисяване един над друг не трябваше да намери място. Този обряд 
бе предназначен да доведе брат да разбира чувствата на своя брат. (…)
    Този обряд не говори толкова много за интелектуалния капацитет на 
човека, колкото за сърцето му. Неговата морална и духовна природа се 
нуждае от това. Ако Неговите ученици нямаха нужда от това, то не би било 
оставено за тях като последната установена наредба на Христос във връзка 
с, и включително, последната тайна вечеря.“ Ривю енд херълд, 14 юни 1898



20

Сряда                                                                                               16 октомври

4.  ОТДЕЛЕНИ

а.  Какво ограничение постави Бог за това на кого е позволено да 
участва в Пасхата, когато първоначално беше установена? Защо? 
Изход 12:43-48

      „(Господ) изиска от Авраам и потомството му обрязване, което беше 
отрязък в плътта, като знак, че Бог ги отстраняваше и ги отделяше от всич-
ки народи като Негово особено съкровище. Чрез този знак те тържествено 
се съгласяваха, че няма да се сродяват с други народи, защото вършейки 
това, ще  загубят благоговеенето си пред Бога и Неговия свят закон и ще 
станат като идолопоклонническите народи около тях.
     Чрез акта на обрязването те тържествено се съгласиха да изпълнят 
своята част относно условията на завета, направен с Авраам, да бъдат от-
делени от всички народи и да бъдат съвършени. Ако потомците на Авраам 
се бяха запазили отделени от другите народи, нямаше да бъдат прелъс-
тени в идолопоклонство. Запазвайки се отделени от другите народи, от 
тях щеше да бъде отстранено едно голямо изкушение да се ангажират в 
грешните им практики и бунт срещу Бога. Чрез смесване с народите около 
тях те изгубиха до голяма степен своя особен, свят характер.“ Духът на про-
рочеството, т. 1, с. 262, 263

б. Тъй като обрязването бе в Стария завет, кой новозаветен обряд е 
емблема на отделяне от света и посвещение на Бога? Колосяни 2:6, 
10-12; Галатяни 5:6

       „Христос направи кръщението знак за влизане в Неговото духовно цар-
ство. Превърна го в положително условие, което трябва да бъде спазвано 
от всеки, пожелал да признае, че се намира под властта на Отец, Сина и 
Светия Дух. (…)
     Кръщението е най-тържествено отричане от света. Който се кръщава 
в тройното име на Отец, Сина и Светия Дух на прага на своя християнски 
живот, публично заявява, че напуска служенето при Сатана и става член 
на царското семейство – дете на небесния Цар. Покорява се на заповедта: 
„Излезте отсред тях и отделете се (…) и не се допирайте до нечисто“. Тога-
ва за него ще се изпълни обещанието: „Аз ще ви приема и ще ви бъда Отец 
и вие ще Ми бъдете синове и дъщери – казва всемогъщият Господ“ (2 Кор. 
6:17, 18).“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 81
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Четвъртък                                                                                       17 октомври

5.  СЕРИОЗНО ОТДЕЛЯНЕ ОТ ГРЕХА

а.  Как се погрижи Исус за Пасхата? Кой участваше с Него на този 
празник? Марк 14:12-15

      „Господната вечеря не трябваше да се съблюдава само от време на вре-
ме или годишно, но по-често, отколкото годишната пасха. Този тържествен 
обряд ознаменува едно далеч по-висше събитие от освобождението на 
израилтяните от Египет. Това освобождение бе символ на великото изку-
пление, което Христос направи чрез жертвата на собствения Си живот за 
окончателното освобождение на Своя народ.
     Този обряд не трябва да бъде единствен, както  мнозина биха го напра-
вили. Всеки трябва да участва в него публично и така свидетелства: „Аз 
приемам Христос като мой личен Спасител. Той даде живота Си за мене, 
че аз да мога да бъда спасен от смърт.“ Вярата, чрез която живея, с. 302
    „Бях насочена назад към времето, когато Исус отведе само учениците 
Си в една горница и първо изми нозете им и тогава им даде да ядат от 
разчупения хляб, за да представи Своето сломено тяло, и гроздов сок, за 
да представи Своята пролята кръв. Видях, че всички трябва да действат с 
разбиране и да следват примера на Исус в тези неща, и когато присъстват 
на тези обреди, трябва да бъдат колкото се може по-отделени от невярва-
щи.“ Ривю енд херълд, 1 ноември 1850

б. Какво символизираше безквасният хляб? 1 Коринтяни 5:6-8

      „По време на Пасхата на хората бе заповядано да махнат всякакъв вид 
квас от домовете си, точно както трябваше да отстранят и греха от сърцето 
си.“ Христови притчи, с. 48, 49

Петък                                                                                               18 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Какво разкрива нашата всекидневна нужда от изкупление толко-
ва, колкото някога?

2. Как исопът в пасхалната служба има своя паралел днес?
3. Защо обрядът на смирение е така важен за нас в тези последни 

дни?
4. Как древното смесване с необрязани се повтаря днес?
5. От какво и от кого Господната вечеря трябва да бъде отделена?
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      Урок 4                                                                               26 октомври 2019 г.

От възнесението 
до заключителното умилостивение

      „Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето.“ 
(Еклисиаст 3:1)

      „Чудесата на Исус са доказателство за Неговата божественост; но най-
силните доказателства, че Той е Изкупителят на света, се намират в про-
рочествата на Стария завет сравнени с историята на Новия завет.“ Духът 
на пророчеството, т. 3, с. 211

Препоръчвани четива: Великата борба, с. 262-270 (От Павел казва: „Плът 
и кръв не могат да наследят Божието царство“ – до „Той беше баща на голямо 
семейство“), с. 286 (от „Подобно на първите ученици и Вилхелм Милер…“ до 
„Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд“)

Неделя                                                                                            20 октомври

1.  ПЪРВИТЕ ПЛОДОВЕ

а. Кого се символизираше чрез житния сноп, подвижен пред Господа 
в началото на жетвата (Левит 23:9-11)? Матей 27:50-53; 1 Коринтяни 
15:17-20

     „Христос възкръсна от мъртвите като първи плод от спящите. Той бе 
същността на движимия сноп и Неговото възкресение стана в същия ден, 
в който движимият сноп се представяше пред Господа. Тази символична 
служба се бе извършвала в продължение на повече от хиляда години. От 
жетвените ниви се събираха първите класове на узрялото жито и когато 
народът отиваше в Ерусалим на Пасхата, снопът от първите плодове се 
подвижваше пред Господа като благодарствено приношение. Докато не се 
извършеше този обряд, житото не можеше да се ожъне и събере на сно-
пове. Посветеният на Бога сноп представляваше жетвата. Така и Христос, 
първият плод, представляваше великата духовна жетва, която щеше да се 
събере за царството. Неговото възкресение е символ и залог на възкресе-
нието на всички праведни мъртви.“ Животът на Исус, с. 649
     „(Христос) представя на Бога движимия сноп, възкръсналите с Него, 
като представители на онова голямо множество, което ще излезе от гробо-
вете  при второто Му идване.“ Пак там, с. 694
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Понеделник                                                                                     21 октомври

2.  ПЕТДЕСЕТНИЦА

а.  Тъй като в еврейските времена имаше празнуване на жетвата 50 
дни след принасянето на движимия сноп, каква жетва от души беше 
събрана на Петдесетницата („петдесе“ – гръцки)? Деяния 2:1, 4, 7, 8, 41

     „Еврейските водачи мислеха, че делото на Христос ще приключи със 
смъртта Му, но вместо това станаха свидетели на чудните сцени на Пет-
десетницата. Чуха учениците, надарени с непознати дотогава сила и енер-
гия, да проповядват Христос, а думите им бяха потвърдени със знамения 
и чудеса. В Ерусалим – крепостта на юдаизма, хиляди заявиха открито 
вярата си, че Исус от Назарет е Месия.
      Учениците бяха удивени и изпълнени с огромна радост от толкова го-
лямата жетва на души.“ Деяния на апостолите, с. 21
     „Какъв бе резултатът от изливането на Духа в деня на Петдесетница-
та. Добрите вести за възкръсналия Спасител бяха занесени до края на 
обитавания свят. Когато учениците проповядваха вестта за изкупителната 
благодат, сърцата им се покоряваха от силата ѝ. Църквата видя как ново-
повярвали се стичат към нея отвсякъде, отстъпили се покайват отново, 
грешници се обединяват с вярващите в търсене на „скъпоценния бисер“. 
Някои от най-отявлените противници на евангелието станаха най-горещи-
те му привърженици. (…)
      Те не можеше да бъдат ограничени или смълчани със заплахи. Господ 
говореше чрез тях и, отивайки от място на място, проповядваха евангелие-
то на бедните и извършваха чудеса на божествена благодат. “ Пак там, с. 22, 23

б.  Как това може да бъде също вдъхновение за нас в наши дни? Де-
яния 5:30-32

    „Обещанието за Светия Дух не е ограничено за никоя епоха или на-
ционалност. Христос заяви, че божественото влияние на Неговия Дух ще 
бъде с последователите Му до края. От деня на Петдесетница до наши 
дни Утешителят е бил изпращан на предавалите се напълно на Господа и 
на Неговата служба. При всички, приемали Христос като личен Спасител, 
Светият Дух е идвал да ги освещава, да ги води и да свидетелства. Колко-
то по-отблизо са следвали Бога, толкова по-ясно и по-силно вярващите са 
свидетелствали за любовта и спасителната благодат на своя Изкупител.“ 
Пак там, с. 23
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Вторник                                                                                            22 октомври

3.  ТРЪБЕНЕТО НА ТРЪБИТЕ

а.  В еврейската система тръбите възвестяваха тържествения ден на 
окончателното умилостивение. Как това имаше паралел с проповяд-
ването на Уйлям Милър? Левит 23:23-25; Матей 24:32, 33

       „Бог е изпратил и избрани пратеници, за да обявят приближаването 
на последния съд.“ Великата борба, с. 275
     „Почти във всеки град като резултат от неговата (Уйлям Милър) про-
повед много хора приемаха вярата, а на някои места дори и стотици. 
Протестантските църкви от почти всички вероизповедания бяха отворени 
за него. Обикновено поканите за работа идваха от проповедниците на 
различните църкви. Той имаше за неизменно правило да не говори нико-
га, когато не е поканен, и все пак скоро бе невъзможно да задоволи дори 
и половината от молбите, с които го отрупваха. 
     Много хора, не приемащи възгледите за точното време на второто 
Христово идване, все пак бяха убеждавани в сигурността и близостта, и в 
нуждата от приготовление. В някои големи градове дейността му праве-
ше много силно впечатление. Продавачи на спиртни напитки изоставяха 
търговията и превръщаха кръчмите си в салони за събрания; игрални 
заведения се закриваха; невярващи, деисти, универсалисти и дори най-
пропаднали злодеи, някои от които с години не бяха стъпвали на бого-
служение, се преобразяваха. Различните църковни общества в различни 
градски квартали имаха почти всеки час от деня молитвени събрания, 
делови хора се събираха по обед за молитва и хваление. Не екстрава-
гантна или сантиментална възбуда, а почти всеобща сериозност бе об-
хванала умовете на хората. Неговата дейност, подобно на тази на пър-
вите реформатори, убеждаваше повече разума и пробуждаше съвестта, 
отколкото чувствата. 
    През 1833 г. Милър получи от баптистката църква, на която бе 
член, позволение да проповядва. Голям брой проповедници от него-
вото общество одобряваха делото му и той продължи да работи.“ Пак 
там, с. 269, 270

               Урок 4  26 октомври 2019 г.
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Сряда                                                                                                 23 октомври

4.  ВРЕМЕ И ВЕСТ

а. Как знаем, че Бог действа определено по специална програма? 
Еклисиаст 3:1; Марк 1:14, 15

      „Така евангелската вест, както се проповядваше  от Исус, се базираше 
върху пророчествата. Времето, за което Той говореше, че се е изпълнило, 
бе периодът, който Гавриил обясни на Даниил.“ Животът на Исус, с. 174

б. Как историята потвърди пророческите предсказания на Уйлям Ми-
лър? Даниил 9:24-27

     „Времето на първото идване и на някои от основните събития, свър-
зани с живота на Спасителя, бяха разкрити на Даниил от ангел Гавриил. 
“Седемдесет седмици – каза ангелът – са определени за людете ти и за 
светия ти град за въздържането на престъплението, за довършване 
греховете и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе 
вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се пома-
же Пресветият.” В пророчеството ден е равен на година. Седемдесет-
те седмици, или 490 дни, са в действителност 490 години. Дадено е и 
началото на този период: “Познай, прочее, и разбери, че от излизането 
на заповедта, за да се съгради изново Ерусалим до Месия, Вожда, ще 
бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици”, т.е. 69 седмици или 483 
години. Заповедта да се възстанови и построи Ерусалим, издадена в пълен 
вид от Артаксеркс Лонгиман, влезе в сила през есента на 457 г. пр. Хр. 
От този момент 483 седмици стигат до пролетта на 27 г. сл. Хр. Според 
пророчеството този период трябваше да обхване времето до Месия, 
Помазаника. В 27 г. сл. Хр. при кръщението Си Исус бе помазан от Светия 
Дух и скоро след това започна Своята дейност. Тогава се провъзгласи ве-
стта: „Времето се изпълни…“
      “И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица (седем години)” 
каза ангелът. За период от седем години след започването на службата 
на Спасителя евангелието трябваше да се проповядва предимно на ев-
реите: три години и половина от самия Христос, след това и от апостоли-
те. „…а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и 
приносът.” През пролетта на 31 г. сл. Хр. Христос, истинският жертвен 
Агнец, бе принесен в жертва на Голгота. (…)
      Последната седмица – период от седем години – завърши в 34 г. сл. Хр. 
Тогава с убиването на Стефан с камъни евреите окончателно запечатаха 
отхвърлянето си на евангелието.“ Пророци и царе, с. 360, 361
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Четвъртък                                                                                        24 октомври

5. СИГУРНАТА ПРОРОЧЕСКА ОСНОВА

а.  Макар че не схвана напълно всички фази на Христовата служба, 
върху коя тема Уйлям Милър основа своя призив към покаяние? 
Даниил 8:14 Какъв е призивът за нас днес? 1 Петрово 1:15, 16

     „Тъй като седемдесетте седмици или 490 години са отрязани от 2300-
дни, остават още 1810 дни. Значи след изтичането на 490-те дни оставаше 
да изминат още 1810 дни.  Пресметнати от 34 г. сл. Хр., останалите 1810 
години достигат до  1844 г. сл. Хр. Следователно 2300-та дни от Даниил 
8:14 свършват в 1844 г. След изтичането на този голям пророчески пери-
од, според свидетелството на Божия ангел, светилището трябваше „да се 
очисти.“ Великата борба, с. 266
     „Милър споделяше всеобщо възприетото гледище, че земята е светили-
щето, и вярваше, че очистването на светилището е очистването на земята 
чрез огън в деня на идването на Господа. Затова, когато намери, че изти-
чането на 2300-та дни бе точно определено, той заключи, че това открива 
времето на пришествието. Неговото заблуждение произлизаше от това, че 
относно светилището той споделяше общоприетия възглед.“ Пак там
     „Великият ден беше наближил и според Божието  провидение хората 
бяха изпитани относно точното време, за да им се открие какво беше в 
сърцата им.  Вестта беше определена за изпитание и очистване на църк-
вите. Те трябваше да бъдат доведени до там да познаят дали техните сър-
ца бяха насочени към този свят, или към Христос и небето. Те заявяваха, 
че обичат Спасителя; сега трябваше да докажат любовта си.“ Пак там, с. 287

Петък                                                                                             25 октомври

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как беше символизирано възкресението на Христос и на онези, 
които възкръснаха с Него?

2. Кое евангелско събитие откри най-ценната жетва, която можем да 
пожънем?

3. С какво се характеризираха събранията на Уйлям Милър?
4. Защо е съществено за нас да разбираме библейските пророчест-

ва основани върху време?
5. Какво откритие беше направено като резултат от изследванията 

на Уйлям Милър и как това беше изпит за състоянието на църк-
вата?
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                                                                      2 ноември 2019 г.

Дарения от първата събота
за  централа на конференция 

Южен Минданао
      Минданао е вторият по големина и 
най-южен важен остров във Филипини-
те. Това е също името на една от трите 
островни групи в страната (Другите две 
са  Лусон и Висаяс.) Тя се състои от ос-
тров Минданао (с над 18 милиона населе-
ние) заедно с по-малки отдалечени остро-
ви.
      Над 70% от хората във Филипините изповядват 
римокатолическата религия, 17% са протестанти, 5-10% мюсюлмани и 
останалите са будисти и лица от други религии.
     В Минданао най-говорим език е себуано (бисая), въпреки, че офици-
алните езици са филипински и английски.
    От създаването си през  1958 г. делото на АСД Реформаторско дви-
жение във Филипините започна в Минданао, по-специално в град Давао. 
По-късно беше придобит един имот в Дигос, Давао дел Сур, за да  бъде 
първата мисионска централа в страната. По Божия милост делото се 
разрасна и тази първоначална мисия се разпространи в цялата страна и 
днес имаме установена унионска конференция с пет полски конферен-
ции и много активно членство. Понастоящем структурата на тази центра-
ла много е остаряла и вместо да я поправят, братята решиха да построят 
една нова, за да посрещнат изискванията на дейностите на полската кон-
ференция. Тази нова сграда ще включва спални помещения, тоалетни и 
заседателна зала за провеждане на реорганизационни събрания.
      „Можем да почувстваме, че е привилегия да бъдем съработници на 
Бога, давайки наши средства, за да се приведат в действие за това, което 
ще изпълни Неговите цели в света. Всеки, който притежава Христовия 
Дух, ще има любящо, съчувствително сърце и отворена, щедра ръка. 
Нищо не може да бъде наистина егоистично, ако има Христос за свой 
привликателен обект.“ Ривю енд херълд, 18 април 1912
      Нашите братя събират средства за този проект и има още дълъг път, за 
да се доведе до завършване. Нашето искрено желание и молитва е Бог да 
благослови вашата щедрост в подпомагане Неговото дело в този регион.

     Вашите братя и сестри от Южната полска конференция на Минданао    
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Денят на умилостивението
     „Защото в този ден ще се направи умилостивение за вас, за да се 
очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа.“ (Ле-
вит 16:30)
     
     „Живеем във великия Ден на умилостивението и сега е времето всеки 
да се покае пред Бога, да изповяда греховете си и с жива вяра да се зало-
ви за заслугите на един разпнат и възкръснал Спасител.“ Свидетелства за 
проповедници, с. 157

Препоръчвани четива: Великата борба, с. 286-288 (от „Подобно на първи-
те ученици и Уйлям Милър и приятелите му сами не разбираха напълно съдър-
жанието на вестта, която проповядваха“ до края.); с. 335-346

Неделя                                                                                                27 октомври

1.  ЕДНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СЛУЖБА

а.  Коя съществена истина за светилището Милеровците осъзнаха, че 
бяха пропуснали? Левит 16:29-31; Евреи 8:1, 2; 9:24
   

     „Започнахме внимателно да изследваме Писанието с молитва и сери-
озно обмисляне. След известно време на напрежение светлина разпръсна 
тъмнината и съмнението и несигурността изчезнаха.
     Стана ясно, че пророчеството от Даниил 8:14 се отнася не за очиства-
нето на земята, а за заключителната дейност на нашия Първосвещеник на 
небето, приключването на изкуплението и подготвянето на народ, който да 
устои в деня на идването Му.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 55
    „В образната система на богослужение - сянка на жертвата и свеще-
ничеството на Христос, очистването на светилището представляваше по-
следната служба, извършвана от първосвещеника в годишния цикъл на 
неговата служба. Това беше заключителното дело на изкуплението - пре-
махването на греха от Израил. То символизираше края на службата на 
нашия Първосвещеник в небето, когато премахва или заличава греховете 
на Своя народ, отбелязани в небесните книги. Тази служба включва едно 
изследване, една присъда и е непосредствено преди Христовото пришест-
вие в небесните облаци с голяма слава и сила; защото, когато Той дойде, 
всеки случай ще бъде решен.“ Великата борба, с. 286

               Урок 5  2 ноември 2019 г.                Урок 5  2 ноември 2019 г.
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Понеделник                                                                                      28 октомври

2.  ЕДНО СЕРИОЗНО ВРЕМЕ

а.  2300-та дни свършиха през 1844 година? Оттогава къде служи на-
шият Първосвещеник Исус Христос и защо това е важно? Евреи 9:1-3; 
Откровение 3:7; 11:19

      „Показано ми бе времето, когато Божиите заповеди трябва да светят с 
целия си блясък и важност и Божият народ да бъде изпитан върху истина-
та за съботата. Това е времето, когато се отваря вратата на Светая светих 
в небесното светилище, където се намира ковчегът с десетте заповеди. 
Тази врата не бе отворена, докато посредничеството на Исус в Светая на 
светилището не бе завършено през 1844 г. Тогава Исус затвори вратата на 
Светая и отвори вратата на Светая светих, премина зад втората завеса и 
сега стои край ковчега, докъдето стига вярата на Израил.
       Видях, че Исус бе затворил вратата на Светая и никой човек не може да 
я отвори и че е отворил вратата на Светая светих и никой човек не може да 
я затвори (Откр. 3:7, 8). Откакто Исус е отворил вратата на Светая светих, 
където е ковчегът, заповедите блестят и осветяват Божия народ и той е 
изпитван върху съботния въпрос.“ Опитности и видения, с. 51

б.  Какво трябва да разберем в този исторически момент? 1 Тимотей 
5:24

    „Живеем във великия Ден на умилостивението, когато посредством из-
повед и покаяние греховете ни трябва да минат през съда. Сега Бог не при-
ема едно плахо и лишено от дух свидетелство от служителите Си. Такова 
свидетелство не е истината за настоящето време. Вестта за сегашното 
време трябва да бъде "храна навреме" за Божията църква. Но Сатана се 
стреми постепенно да ограби вестта от силата ѝ с цел да попречи на хора-
та в подготовката им за устояване в Господния ден.
     През 1844 г. нашият велик Първосвещеник влезе в Светая светих на не-
бесното светилище, за да започне Изследователния съд. Случаите на пра-
ведните мъртви минават пред Бога. Когато това дело завърши, ще бъде 
произнесена присъда за живите. Колко скъпоценни, колко важни са тези 
тържествени мигове!“ Избрани вести, кн. 1, с. 114

               Урок 5  2 ноември 2019 г.
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Вторник                                                                                           29 октомври 

3. РАЗСЛЕДВАНЕ, СЛУЧАЙ СЛЕД СЛУЧАЙ

а.  Кое показва, че съдът се занимава лично с всеки от нас? Еклиси-
аст 11:9; Матей 12:36; Даниил 7:9, 10

      „Случаят на всеки от нас ще бъде разгледан в небесния съд. Ние ще бъ-
дем съдени според делата, извършени в тялото. В символичната служба, 
когато службата по умилостивението бе извършвана от първосвещеника 
в Светая светих на земното светилище, от хората се искаше да смирят 
душите си пред Бога и да изповядат греховете си, за да стане възможност 
изкуплението им и изтриването на греховете. Нима от нас се изисква по-
малко в сегашния Ден на умилостивението, когато Христос се застъпва за 
народа Си в небесното светилище и предстои да бъде произнесена окон-
чателна и неотменима присъда за всеки отделен случай?“ Пак там

б.  Кое трябва да ни накара да спрем и се замислим? Еклисиаст 12:13, 14

      „Какво е състоянието в сегашното страшно и сериозно време? Уви, 
каква гордост е завладяла църквата, какво лицемерие, какви измами, 
каква любов към дрехите, лекомислието и забавленията, какво желание 
за властване! Всички тези грехове са замъглили ума по такъв начин, че 
нещата с вечна стойност не могат да бъдат разбрани. Не трябва ли да 
изследваме Писанието, за да знаем на кой етап от световната история се 
намираме? Няма ли да осъзнаем какво се извършва за нас в сегашното 
време и какво е положението ни като грешници, докато се провежда дело-
то на изкупление? Ако сме загрижени за спасението на душите си, трябва 
да направим решителна промяна. Необходимо е да изповядаме греховете 
си с дълбоко покаяние, за да бъдат заличени.
    Не бива вече да оставаме на омагьосана почва. Бързо приближаваме 
края на благодатното си време. Нека всяка душа си зададе въпроса: 
"Какво е положението ми пред Бога?" Не знаем кога имената ни ще бъ-
дат споменати от Христос и случаите ни ще бъдат решени завинаги. 
Какви, о, какви ще бъдат тези решения! Ще бъдем ли причислени към 
праведните, или ще сме сред нечестивите?“ Пак там, с. 115
    „Сериозни са сцените, свързани със заключителното дело на умилос-
тивението. Касае се за много важни интереси.“ Знамения на времето, т. 4, с. 
314, 315
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Сряда                                                                                              30 октомври

4.  ЛОГИЧНО ИЗБИРАНЕ НА ТОЧНИЯ МОМЕНТ

а.  Защо е необходим Изследователният съд преди Христовото за-
връщане? Матей 16:27; Откровение 22:12

       „Както в древността чрез вяра греховете на народа се възлагаха върху 
жертвата за грях и чрез нейната кръв се пренасяха образно върху земното 
светилище, така и в Новия завет греховете на покаялите се чрез вярата се 
възлагат върху Христос и фактически се пренасят в небесното светилище. 
И както опетненото от грехове земно светилище се очистваше чрез сим-
воличното им премахване, така и действителното очистване на небесното 
трябваше да се извърши чрез премахването или заличаването на записа-
ните там грехове. Но преди да може да бъде извършено това, трябва да 
се изследват книгите, за да се определи кой чрез покаяние за греха и вяра 
в Христос има право да се възползва от Неговото умилостивение. Сле-
дователно очистването на светилището включва и едно проучване, дело 
на разследване, дело на съд. То трябва да се извърши, преди Христос да 
дойде, за да избави народа Си, защото, когато Той дойде, наградата Му ще 
бъде с Него, “за да отплатя на всекиго, според каквито са делата му” (Откр. 
22:12).“  Великата борба, с. 345

б.  С кого започва съдът? 1 Петрово 4:17

    „В символичната служба в Деня на умилостивението участваха само 
дошлите при Бога с изповед и покаяние, чиито грехове бяха пренесени 
върху светилището чрез кръвта на жертвата за грях. Така и във великия 
ден на приключване на изкуплението и на Изследователния съд се раз-
глежда само животът на изповядалите, че принадлежат към Божия народ. 
Съдът над безбожните е едно особено, отделно от това дело, което ще се 
извърши в по-късен период.“ Пак там, с. 395 

в.  Кога и от кого ще бъдат съдени нечестивите? 1 Коринтяни 6:2, 3

     „През хилядата години между първото и второто възкресение се из-
вършва съдът над нечестивите. (…) По това време, както е предсказал 
Павел, „светиите ще съдят света“ (1 Кор. 6:2). Те, заедно с Христос, ще 
съдят нечестивите.“ Пак там, с. 547
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Четвъртък                                                                                    31 октомври

5. СЪОБРАЗЯВАНЕ СЪС СТАНДАРТА

а.  Какво върши Бог чрез Своята благодат, за да осигури да преминем 
окончателния съд? Римляни 8:28, 29; Ефесяни 4:11-13

      „Божието намерение с довеждането ни при Него е да ни приспособи към 
образа на Христос.“ Ривю енд херълд, 21 януари 1890
     „Истинският, смирен, искрен християнин ще оформи един съвършен ха-
рактер и неговото сърце винаги ще се приспособява към образа на Хрис-
тос. Животът му ще се излива в канали на благотворителност и любов. 
Такъв ще бъде установен в Бога. Делото, което благодатта започна, ако е 
съчетана със сериозно усилие да се притисне близо до Исус, ще завърши  
със слава в Божието царство.“ Ривю енд херълд, 3 юни 1880

б.  Защо Божият закон е съществен за оформяне на характер според 
образа на Исус?  Римляни 7:7; 1 Тимотей 1:8-10; 1 Йоаново 1:9

     „Едно голямо дело трябва да бъде извършено за всички нас преди да 
имаме съвършенство на християнския характер. Божият закон е стандар-
тът за праведност. Това е огледалото, в което трябва да гледаме, за да 
забележим недостатъците на нашия характер. Когато погледнем в едно 
обикновено огледало, то ни показва недостатъците на личността ни, но то 
не отстранява нито едно петно. Трябва да отидем и да се измием, ако иска-
ме да станем чисти. Така е с Божия закон. Той е великото Божие огледало 
или морален детектор за грях; но в закона няма спасително качество; той 
няма сила да опрощава престъпника. (…) Тогава какво трябва да направи 
грешникът? Трябва да извърши покаяние пред Бога и да прояви вяра в на-
шия Господ Исус Христос. Чрез Неговата скъпоценна кръв петната от греха 
може всички да бъдат очистени.“ Настоящата истина, 3 ноември, 1885

Петък                                                                                                1 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо беше важно Милър и съмишлениците му да постоянстват в 
изучаване на библиите си?

2. Какво беше значението на „отворената и затворената врата“ в От-
кровение 3?

3. Защо истината за Изследователния съд е така важна?
4. Защо праведните и нечестивите са съдени в различни времена?
5. Какво трябва да правим, тъй като законът открива недостатъците 

на характера?
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     Урок 6                                                                                     9 ноември 2019 г.

Трезвеност   
    „А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, 
за да се предавате на молитва.“ (1 Петрово 4:7)

      „Не можем да бъдем небрежни и да отслабим вниманието си и за мо-
мент. (…) Намираме се във великия Ден на умилостивението и свещеното 
Христово дело за Божия народ, което продължава и днес в небесното све-
тилище, трябва да бъде предмет на постоянното ни изучаване.“ Свидетел-
ства към църквата, т. 5, с. 510

Препоръчвани четива: Великата борба, с. 394-404 (28. Изследователният съд)

Неделя                                                                                                  3 ноември

1. ЕДИН СЕРИОЗЕН МОМЕНТ

а. Какво беше характерно в еврейската нация за времето, когато пър-
восвещеникът щеше да служи в Светая светих? Левит 16:29, 30

      „Да се отдръпне тази завеса (на входа на Светая светих) и без поз-
воление да се проникне в светата тайна на Светая светих, означаваше 
смърт. Защото над престола на благодатта обитаваше славата на Прес-
ветия – една слава, която човек не можеше да погледне и да остане жив. 
На годишния ден, определен за служба в Светая светих, първосвещеникът 
със страх и трепет влизаше в Божието присъствие, докато облаци от тамян 
закриваха от лицето му славата. Във всички храмови дворове стихваше 
всеки шум. Никакви свещеници не служеха на олтарите. Множеството по-
клонници, преклонени в богобоязливо мълчание, се молеха за Божията 
милост.“ По стъпките на Великия Лекар, с. 308
      „Първосвещеникът винаги влизаше със страх и трепет, докато народът 
чакаше неговото завръщане със сериозно мълчание. Техните искрени же-
лания бяха към Бога за Неговото благословение. Пред престола на благо-
датта Бог разговаряше с първосвещеника. Ако той останеше необичайно 
време в Светая светих, народът често се ужасяваше от страх, че поради 
техни грехове или някои грях на свещеника Господната слава беше го уби-
ла.“ Духът на пророчеството, т. 1, с. 274, 275
      „Нека църквата започне делото на очистването пред Бога чрез пока-
яние, смирение, дълбоко изследване на сърцето, защото живеем в реал-
ния, истинския Ден на умилостивението – сериозен час, носещ със себе си 
вечни резултати.“ Избрани вести, кн. 2, с. 415
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Понеделник                                                                                          4 ноември

2. ЕДНА ИЛЮСТРАЦИЯ ЗА НАС

а.  Как сериозността на годишната умилостивителна служба отразява 
настоящето дело на нашия Първосвещеник в Светая светих на небес-
ното светилище? 1 Коринтяни 10:11; Софония 2:1-3

      „В момента живеем във времето на великия Ден на умилостивението. 
В символичната служба, докато първосвещеникът измолваше милост за 
Израил, от всички се изискваше да съкрушат душите си чрез покаяние за 
греховете си, чрез смиряване пред Господа, да не би да бъдат отлъчени от 
Божия народ. По същия начин и онези, които искат имената им да са в Кни-
гата на живота, трябва сега, в малкото останали дни на тяхното благодатно 
време, да съкрушат душите си пред Бога, съжалявайки за греха и истин-
ски каещи се. Трябва да се извърши един дълбоко проникващ, съвестен 
изпит на сърцето. Лекомисленият дух, който тъй много християни по име 
проявяват, трябва да бъде премахнат. На всички, които искат да победят 
лошата наклонност да се стремят към владичество, предстои една тежка  
борба. Приготовлението е лично. Ние няма да се спасим групово. Чисто-
тата и верността на един няма да компенсира липсата на тези качества у 
друг. Макар че всички народи трябва да се явят на съд пред Бога, Той ще 
изследва живота на всеки един поотделно отблизо, основно и точно - все 
едно че освен него няма никакво друго същество на земята. Всеки ще бъде 
изпитан и трябва да бъде намерен “без петно или бръчка, или друго такова 
нещо.”  Великата борба, с. 402, 403

б.  Кои предупреждения на Спасителя се отнасят особено за днес? 
Марк 13:33; Откровение 3:3

      „Тържествени са сцените, свързани със заключителното дело на изку-
плението. Значими интереси са заложени тук. Съдът се извършва в небес-
ното светилище от много години. Скоро, никой не знае колко скоро, ще се 
премине към живите. Нашият живот трябва да бъде прегледан в страшно-
то присъствие на Бога. (…)
      Когато Изследователният съд приключи, съдбата на всички ще бъде 
определена за живот или за смърт. Благодатното време приключва малко 
преди идването на Господа в небесните облаци. (…)
      Праведните и безбожните по това време все още ще живеят на земята 
като смъртни - ще садят и ще градят, ще ядат и ще пият, без изобщо да 
съзнават, че последното, окончателно решение вече е произнесено в не-
бесното светилище.“  Пак там, с. 403 
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Вторник                                                                                                   5 ноември

3.  ВНИМАВАЙ

а.  Коя истина трябва да бъде дълбоко втълпена в ума на всеки хрис-
тиянин в това време от историята? 1 Коринтяни 10:12; 1 Петрово 4:7

      „Онези, които приемат Христос и в първите си стъпки на своето убеж-
дение заявяват: „Аз съм спасен“, са в опасност да се доверят на себе си. 
Те изгубват от погледа собствената си слабост и постоянната си нужда от 
божествена сила. (…) Единствената ни сигурност е никога да не се доверя-
ваме на собствените си сили и да съзнаваме зависимостта си от Христос.“ 
Притчи Христови, с. 88
      „Добре би било, ако всеки от нас издигне огледалото на Божия закон 
и гледа в него отражението на Божия характер. Нека внимаваме да не 
пренебрегваме тревожните сигнали и предупрежденията на Неговото сло-
во. Ако не се обърне внимание на тези предупреждения, и недостатъците 
на характера не се победят, тези недостатъци ще победят онези, които ги 
притежават, и те ще се заблудят, ще отстъпят от вярата и ще извършат 
явен грях. Ако умът не се издигне до най-високия образец, след време ще 
изгуби силата си да задържи и онова, което е постигнал.“ Свидетелства към 
църквата, т. 5, с. 528
      „Чрез пълно съобразяване с волята на Бога ще бъдем поставени в по-
благоприятна позиция и ще видим необходимостта от решително отделяне 
от обичаите и практиките на света. Не трябва да издигаме нашия стандарт 
само малко над светския стандарт, но трябва да направим разграничителната 
линия решително очевидна.“ Основи на християнското възпитание, с. 289

б.  Какво предупреждение трябва да вземем от молитвата на Исус 
към Неговия Отец, която разкрива Неговия план за всеки един от нас? 
Йоан 17:17

      „Ако седите с обичащите удоволствията и казвате: „Аз съм спасен“, 
а пренебрегвате Божиите заповеди, ще бъдете загубени за вечността. В 
Исус има истина, страшна за хората, които обичат удоволствията и ле-
ността. В Исус има истина, носеща спокойствие и радост на послушните. 
Това е радостта на Светия Дух. Решете в такъв случай да отворите умове-
те и сърцата си, за да видите всеки лъч светлина, излизащ от Божия трон.
      Сега не е време да бъдем безразлични, небрежни и любители на удо-
волствията. Христос идва със сила и голяма слава. Готови ли сте? Отстра-
нявате ли греховете си? Освещавате ли се чрез истината, за да изпълните 
Христовата молитва?“ Избрани вести, кн. 1, с. 292
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Сряда                                                                                                       6 ноември

4.  ИЗБЯГВАНЕ НА СИНДРОМА

а.  Кое състояние, типично в тази последна ера на църковната исто-
рия, Исус, като служи в Светая светих, определя като печално? От-
кровение 3:14-16

      „Вестители са били изпращани с предупреждения, изобличения и умо-
лявания. Божии служители са плакали и молели  поради хладкото със-
тояние на църквата. Някои може да се събудят, но само за да изпаднат 
обратно в безсъзнание за своя грях и опасност. Страст, световност, злоба, 
завист, гордост, борба за върховенство правят нашите църкви слаби и без-
силни. Някои от Христовите посланици са носили тежки бремета в душите 
си, понеже  с тяхната вест мнозина са се отнасяли така, като че е празна 
приказка. Исусовото око, гледащо през вековете, бе съсредоточено върху 
нашето време, когато каза: „Да би знаял ти, да ти, поне в този (твой) ден 
това, което служи за мира ти!“  Още е твоят ден, о, Божия църкво, която 
Той е направил съхранителка на Неговия закон. Но този ден на доверие 
и благодат бързо отива към своя край. Слънцето бързо клони към залез. 
Може ли да стане така, че то да залезе и ти да не знаеш това, което служи 
за мира ти? Трябва ли безвъзвратно да бъде произнесена присъдата: „Но 
сега това е скрито от очите ти?“ Казва ви се, че имате нужда да бъдете 
алармирани.“ Ривю енд херълд, 2 ноември 1886

б.  Каква сериозна молба Господ отправя към всеки от нас? Открове-
ние 3:17-21
 

      „Сега е време да търсим Бога сериозно, казвайки като Яков: „Няма 
да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш!“ Няма да бъде от 
полза да правим усилия от време на време, само след това да изпаднем 
отново в духовна летаргия и хладкост. Миналото с незначителни милосър-
дия, предупрежденията – не им обърнато внимание, земните страсти не 
поправени, привилегиите неизползвани, храмът на душата изпълнен със 
скверни олтари – всичко е записано в небесните книги. Но най-сериозните 
моменти са още пред вас. Поради минала небрежност усилията ви трябва 
да бъдат по-сериозни. Спасителят говори на народа Си: „Бъди ревностен 
и покай се!“ Това не са проповедниците, които сте не зачели, не са пре-
дупрежденията на човеци, които сте отхвърлили, не са Моите изпратени 
пророци, които сте отказали да слушате, но е вашият Изкупител, вашата 
единствена надежда. Ако бъдете унищожени, самите вие ще сте отговори 
за това.“ Ривю енд херълд, 2 ноември 1886
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Четвъртък                                                                                         7 ноември

5.  ПРЕКЛАНЯНЕ ПРЕД ГОСПОДА

а.  Как истинските Христови последователи се различават от светски-
те в тези последни дни? 2 Тимотей 3:2 (първата част); Яков 4:10

      „Ще се смирят ли нашите църкви пред Господа в този Ден на умилос-
тивението? Ще отстранят ли греховете, които опетняват техния характер и 
ги отделят от Бога? Настоящето е нашият ден на посещение. Не гледайте 
за едно бъдеще, по-подходящо време, когато не ще бъде така тежко да се 
носи кръстът, когато наклонностите на плътското сърце ще бъдат потисна-
ти с малко усилие. „Днес – казва  Божият Дух -, ако чуеш гласа Му, не зако-
равявай сърцето си.“ Днес иди на работата, друг ден може да бъде твърде 
късно. Впечатлението, което имаш сега, може да не бъде така силно утре. 
Примката на Сатана може да се затвори около теб. Светилникът може да 
бъде преместен от мястото си и ти да останеш в тъмнина. „Виж, че не 
си отхвърлил Този, Който говори.“ Верният Свидетел казва: „Ето, стоя на 
вратата и хлопам.“ Всяко предупреждение, упрек и умоляване в Божието 
слово или чрез Неговите изпратени вестители е чукане на  сърдечната 
врата; то е гласът на Исус, искащ да влезе. С всяко пренебрегнато чукане 
вашето решение да отворите става все по-слабо и по-слабо. Ако гласа 
на Исус не е взет под внимание, той се обърква в ума с множество други 
гласове, светската грижа и бизнесът поглъщат вниманието и убеждението 
заглъхва. Сърцето става по-малко чувствително и изпада в едно опасно 
безсъзнание за краткостта на времето и великата вечност отвъд. Небес-
ният Гост стои пред вратата ви, докато вие трупате препятствия, пречещи 
на Неговото влизане. Исус чука чрез благоденствието, което ви дава. Той 
ви отрупва с благословения, за да изпита вашата верност, за да може да 
потекат от вас към други. Ще позволите ли вашето себелюбие да триум-
фира?“ Пак там

Петък                                                                                                    8 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо народът се безпокоеше, ако свещеникът се забавеше в Све-
тая светих?

2. Защо настоящият Ден на умилостивението призовава към сериоз-
ност от наша страна?

3. Какво е отношението на мнозинството изповядващи се за христи-
яни, въпреки тази действителност?

4. Как трябва да бъдем освободени от проблема на Лаодикия?
5. По какви начини Исус е чукал на вратата на моето сърце!
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     Урок 7                                                                           16 ноември 2019 г.

 Книгите
      „Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни 
книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е Книгата на жи-
вота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в 
книгите.“ (Откровение 20:12)

      „Десетки хиляди по десетки хиляди бяха събрани пред големия прес-
тол, на който седеше една Личност с величествен вид. Пред Него лежаха 
няколко книги и върху корицата на всяка от тях имаше надпис със златни 
букви, подобни на горящ пламък: „Небесна книга.“ Свидетелства към църква-
та, т. 4, с. 359 

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 4, с. 359-362 
(34. Съдът)

Неделя                                                                                                 10 ноември

1.  СЪДЕНИ ПО НАПИСАНИТЕ ДОКЛАДИ

а.  Как първият ангел от Откровението извести съда в небето по това 
време? Откровение 14:6, 7; Даниил 7:9, 10

      „Ден след ден докладът за вашите думи, вашите действия и влиянието 
ви попълва книгите в небето.“ Да мога да Го позная, с. 234
     „Бог знае всяка мисъл, всяко намерение, всеки план, всеки мотив. Кни-
гите в небето отбелязват грехове, които биха били извършени, ако се отда-
деше възможност. Бог ще доведе всяко дело на съд, с всяко тайно нещо. 
(…) Бог има съвършена фотография на всеки човешки характер и тази 
фотография Той сравнява със Своя закон. Той открива на човека недоста-
тъците, които развалят неговия живот и го призовава да се покае и отвърне 
от греха.“ Знамения на времето, 31 юли 1901 г.
     „Нека лично размислим какъв е записания доклад в небесните книги 
относно нашия живот и характер, и нашето отношение към Бога. (...) Нека 
изпитаме миналия си живот и видим дали има доказателство за нашата 
любов към Исус чрез стремене да бъдем като Него и чрез работене, както 
Той работеше, за да спаси онези, за които Той умря.“ Издигнете Го, с. 325
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Понеделник                                                                                     11 ноември

2.  ВКЛЮЧЕНИ СА ОНЕЗИ, КОИТО СА СЪЕДИНЕНИ С ХРИСТОС

а.  Какво става в небето една личност, веднъж изповядала, че служи 
на Христос? Лука 10:20 (последната част); Филипяни 4:3 (последната 
част)

      „Когато станем Божии деца, имената ни се записват в Агневата книга 
на живота и те остават там до времето на Изследователния съд. Тогава 
името на всяка личност ще бъде  извикано и изследвано нейното досие.“ 
В небесните места, с. 300
      „Името на чернокожия е записано в книгата на живота до името на бе-
лия.“ Израни вести, кн. 2, с. 374
      „Името ти може да бъде запазено така чисто, че заслужено да не може 
да бъде свързано с нещо нечестно или неправедно, но ще бъде почетено 
от всички добри и чисти, и то може бъде записано в Агневата Книга на жи-
вота, за да бъде обезсмъртено между святите ангели.“ Божията удивителна 
благодат, с. 111

б.  Защо е жизнено важно да бъдем истински водени чрез Светия 
Дух? Римляни 8:14

      „Божият Дух със Своята  оживяваща сила трябва да бъде във всеки 
човешки деятел, за да може всяка духовна сила и издръжливост да бъде 
проявена. Без Светия Дух, без  диханието от Бога има безчувствена съ-
вест, загуба на духовен живот. Мнозина, които са без духовен живот, имат 
записани имената си в църковните списъци, но те не са записани в Аг-
невата Книга на живота. Те може да са свързани с църквата, но да не са 
свързани с Господа. Може да са прилежни в изпълняването на известно 
задължение и може да бъдат считани като живи хора, но мнозина са между 
онези, които на „име си жив, но си мъртъв.“ Библейски коментар, т. 4, с. 1106
      „Ние не се спасяваме като секта, никакво деноминационно име няма 
сила да ни осигури Божията благосклонност. Ние се спасяваме индиви-
дуално като вярващи в Господ Исус Христос. И „по благодат сте спасени 
чрез вяра, и то не от самите вас. Това е дар от Бога.“ Имената ни може да 
са записани в книгите на най-духовната от църквите и все пак може да не 
принадлежим на Христос и нашите имена може да не бъдат записани в 
Агневата книга на живота.“ Ривю енд херълд, 10 февруари 1891
      „Нека църковните членове помнят, че фактът, че имената им са записа-
ни в църковните книги, не ще ги спаси. Те трябва да показват, че са угодни 
на Бога, работници, които няма от какво да се срамуват. От ден на ден 
трябва да изграждат характерите си според Христовите упътвания. Трябва 
да пребъдват в Него, постоянно да упражняват вяра в Него.“ Свидетелства 
към църквата, т. 9, с. 33
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Вторник                                                                                              12 ноември

3. ТОЧНИ ЗАПИСИ

а.  Докато нашите имена може да са били записани в Агневата Книга 
на живота, какво друго бива точно записано? Притчи 15:3

     „Всичките ви постъпки, колкото и тайни да ги смятате, са открити за 
небесния ви Отец. Нищо не е скрито и покрито. Всичките ви действия и 
мотивите, които ги пораждат, са открити за Него. Той знае в дълбочина 
всичките ви думи и мисли.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 82
    „Помни, че великият Вседържител „фотографира„ за небесните книги 
характера ти така прецизно, както фотографът отпечатва образа върху 
гланцовата повърхност. Какво разкриват небесните книги в твоя случай? 
Оформяш ли характера си според образеца на Христос? Избелваш ли 
одеждите на твоя характер в кръвта на Агнеца?“ Свидетелства върху сексуал-
ното поведение, прелюбодейството и развода, с. 53
     „Ако желаем да бъдем победители, трябва да изследваме сърцето си, за 
да бъдем сигурни, че не подхранваме нещо, което е оскърбително на Бога. 
Ако да, не ще можем да носим бялата дреха, която е обещана тук. Ако 
желаем да стоим пред Бога в бялата ленена дреха, която е праведността 
на светиите, трябва сега да вършим работата за побеждаване.“ Исторически 
скици, с. 138

б. Какъв е Божият план в това дело? Откровение 11:1

      „Великият съд се извършва и продължава вече доста време. Сега Гос-
под казва: „Измери храма и поклонниците му.“ Помнете, че когато вървите 
по улицата по работата си, Бог ви мери, когато изпълнявате домашните си 
задължения, когато говорите, Бог ви мери. (…)
      Когато вършим работите си, нека помним, че има Един, Който наблюда-
ва с какъв дух ги вършим. Няма ли да внесем Спасителя във всекидневния 
си живот, в светската си работа и в домашните задължения? Тогава в име-
то на Бога нека изоставим всичко, което не е необходимо, всяко клюкар-
стване или безполезно посещение и да представим себе си слуги на живия 
Бог.“ Библейски коментар, т. 7, с. 972
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Сряда                                                                                                      13 ноември

4.  ЗАЛИЧАВАНЕ

а.  Какво още е възможно, макар че имената ни може да са били запи-
сани в Книгата на живота? Псалм 69:28 Какво е желанието на Бог за 
нас? Филипяни 2:14, 15

       „Времето бърза много напред с всяка измината седмица и скоро на-
шето дело ще бъде изведено на съд, и или нашите грехове, или нашите 
имена ще бъдат заличени от Книгата на живота.“ Синове и дъщери, с.49 
         „Не можеш да се съгласяваш с истината  и да не живееш според нея. 
Винаги си се възхищавал от живот, съответстващ на вярата. Показана ми 
бе книгата, в която името ти бе записано до много други имена. Срещу 
твоето имаше черно петно. Ти го погледна и каза: „никога не може да 
бъде заличено.“ Исус протегна наранената Си ръка и заяви: „Само кръвта 
Ми може да го заличи. Ако сега избереш пътя на смиреното послушание 
и разчиташ единствено на заслугите на Моята кръв, която да покрие 
миналите ти прегрешения, Аз ще излича петното и ще покрия греховете ти. 
Но ако избереш пътя на нарушителите, ще трябва да получиш от тяхната 
отплата. Заплатата на греха е смърт.“
     Видях зли ангели, които са те заобиколили, за да отклонят ума ти от 
Христос и да те подтикнат да гледаш на Бога като на Бог на справедливостта 
и да забравиш за любовта, състраданието и милостта на разпнатия 
Спасител, Който ще спаси докрай всички, отиващи при Него. Ангелът каза: 
„Ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исус Христос праведния.“ 
Свидетелства към църквата, т. 1, с. 465, 466
      „Ако желаем да бъдем истинска светлина на света, трябва да проявя-
ваме любящия, състрадателен дух на Христос. Да обичаме както Христос 
обичаше, означава, че трябва да практикуваме себеконтрол. Означава, че 
трябва да показваме себеотрицание по всяко време и на всяко място.“ 
Моят живот днес, 80

б. Каква привилегия имаме като християни и каква отговорност съ-
провожда тази привилегия? 1 Йоан 3:1-3

      „Може да попиташ: “Записано ли името ми там?“ То ще бъде в Книгата 
на живота, ако имаш чист и свят характер, подобен на Христовия. Само 
вярата в истината няма да ни спаси. Трябва да бъдем като Христос, ако 
искаме един ден да Го видим такъв, какъвто е.“ Свидетелства върху сексуално-
то поведение, прелюбодейството и развода, с. 120
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Четвъртък                                                                                             14 ноември

5.  ОБЕЩАНИЯ ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ

а.  Какво се записва в Книгата за възпоминание? Малахия 3:16; Нее-
мия 13:14

      „В паметната книга се увековечава всяко праведно дело. Там се намира 
вярно докладвано всяко победено изкушение, всяко надвито зло, всяка 
изговорена дума на нежно състрадание. Там са вписани всяко пожертвува-
телно дело, всяка претърпяна заради Христос скръб или болка.“ Великата 
борба, с. 395

б.  Накратко, какво трябва винаги да помним? Откровение 3:5; Матей 
10:32

      „Трябва да притежаваме Христос, за да Го изповядваме. Никой не може 
да изповядва Христос истински, ако Христовият ум и дух не са в него. (…) 
Възможно е устните ни да изповядват Христос, но с делата си да се отри-
чаме от Него. Проявените в живота плодове на Духа са изповядване на 
Христос. Ако сме изоставили всичко заради Христос, животът ни ще бъде 
смирен, думите ни благочестиви, поведението – безукорно. Мощното оч-
истващо влияние на истината в душата, както и изявения в живота Христов 
характер, са изповядване на Христос.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 265
      „Чии имена не ще бъдат заличени от Книгата на живота? Само имената 
на онези, които са обикнали Бог с всичката си сила и ближния си както 
себе си.“ Исторически скици, с. 138

Петък                                                                                                       15 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как знаем, че данните в съда са точни и истинни?
2. Как нашите отговорности към Бога се простират отвъд църковно-

то членство?
3. Защо и как сме мерени точно сега?
4. Сравни кое се заличава при онези, които ще бъдат изгубени с оне-

зи, които ще бъдат спасени.
5. Каква трябва да бъде главната ни грижа всекидневно?
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Битката
     
 „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началства-
та, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните 
места.“ (Ефесяни 6:12)

      „Всеки един ден е борба и поход. От всяка страна сме заобиколени от 
невидими врагове и ние или побеждаваме чрез дадената ни от Бога благо-
дат, или биваме побеждавани.“ Диета и храна, с. 211

Препоръчвани четива: Избрани вести, кн. 1, с. 111-117 (16. Призив за 
съживление)

Неделя                                                                                               17 ноември

1.  НЕВИДИМИ СИЛИ

а.  Опиши войната, която се води срещу Божиите деца. 1 Петрово 5:8, 9

„Князът на злото оспорва всяка стъпка земя на Божия народ по 
пътя към небесния град. В цялата църковна история никога не е била из-
вършена реформация, без тя да срещне сериозни спънки. Така беше в 
дните на Павел. Навсякъде, където апостолът основаваше църква, вед-
нага се намираха хора, изповядващи, че приемат вярата. Но те внасяха 
лъжливи учения, които, ако бъдеха приети, щяха в края на краищата да 
пропъдят любовта към истината. Лутер също се сблъска с голяма скръб 
и трудности заради постъпките на фанатизирани личности. Те твърдяха, 
че Бог говорел непосредствено чрез тях и затова поставяха собствените 
си схващания и мнения над свидетелството на Писанията. Много хора без 
вяра и духовен опит, но с високо самомнение и обичащи да слушат и да 
разказват новости бяха заблуждавани от твърденията на новите учители 
и се съюзяваха с оръдията на Сатана, за да съборят онова, което Бог бе 
внушил на Лутер да съгради. И братята Уесли, и други, допринесли чрез 
влиянието и чрез вярата си за благословението на света, се натъкваха при 
всяка стъпка на сатанинските примки - въвличане на прекалено ревност-
ните, непостоянните и неосветените във фанатизъм от всякаква степен.“ 
Великата борба, с. 324 
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Понеделник                                                                                    18 ноември

2.  ЗАГОВОРЪТ НА САТАНА ДА НИ ОБЪРКА

а.  Как Писанието потвърждава личната ни нужда от Христовата пра-
вда и защо сега това е така важно? Езекиил 14:20

      „Сатана изобретява безброй планове, за да ангажира умовете ни, та 
да не могат да се занимават с делото, с което трябва да са най-добре за-
познати. Архиизмамникът мрази великите истини, представящи пред света 
една изкупителна жертва и един всемогъщ Посредник. Знае, че за него 
всичко зависи от успеха да отклони мислите от Исус и от Неговата истина. 
      Който би искал да сподели благата от Христовото посредничество, не 
трябва да позволява нищо да го отклони от дълга да усъвършенства осве-
щението си в страх Божи. Вместо да губи скъпоценни часове за удоволст-
вия и лукс или да се стреми към печалба, трябва да ги посвети на сериозно 
и с молитва изучаване на Словото на истината. Темата за светилището 
и Изследователния съд трябва да бъде ясно разбирана от Божия народ. 
Всеки сам за себе си се нуждае от познание за положението и делото на 
своя велик Първосвещеник. Иначе за тях ще бъде невъзможно да упраж-
няват жизнено важната за това време вяра или да заемат мястото, което 
Бог желае да заемат.

 Колко важно е в такъв случай умът често да размишлява върху тър-
жествената сцена, когато съдилището ще се открие и книгите ще се отво-
рят.“ Великата борба, с. 401 

б.  Къде трябва днес да бъдем съсредоточени? 2 Коринтяни 10:3-5; 
Филипяни 2:5 Как неприятелят се стреми да ни обърка?

      „Трябва да контролираш мислите си. Това няма да е лесно. Не можеш 
да го постигнеш без усърдни и дори жестоки усилия. Бог обаче го изисква 
от тебе. (…) Трябва да станеш верен страж над собствените си очи, уши 
и над всичките си сетива, ако желаеш да контролираш ума си и да не до-
пускаш скверни мисли да опетняват душата ти. Само силата на благодатта 
може да постигне това крайно желано дело.“ Свидетелства към църквата, т. 
2, с. 454
      „Ако успее да отвлече ума върху някой маловажен въпрос и да накара 
хората да се разделят по някоя важна точка, така че сърцата им да се ба-
рикадират срещу светлината и истината, Сатана ликува в злобен триумф.“ 
Евангелизъм, кн. 1, с.127
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Вторник                                                                                             19 ноември

3.  РАЗЛИЧЕН ВИД ОПИЯНЕНИЕ

а.  Назови някои от любимите планове на неприятеля срещу нас? 
Марк 4:19

 „Видях, че Сатана заповяда на ангелите си да поставят примките си 
най-вече пред тези, които очакват Христовото второ пришествие и пазят 
всичките Божии заповеди. Той каза на ангелите си, че църквите са заспали 
и като увеличи мощта си и лъжливите чудеса, можел да ги държи здраво. 
“Но, каза той, ние мразим сектата на съботяните; те непрестанно действат 
против нас и ни отнемат поданиците, за да пазят омразния Божи закон. 
Идете и подтикнете притежателите на имот да се замаят от грижи. Ако 
можете да ги накарате да насочат чувствата си към тях, ние ще можем да 
ги имаме. Те може да изповядват каквото желаят, само ги накарайте да се 
грижат повече за своите пари, отколкото за успеха на Христовото царство 
или за разпространяването на истините, които мразим. Представете им 
света в най-привлекателната му светлина, за да го заобичат и да им стане 
идол. Ние трябва да задържим в арсенала си всички начини, чрез които 
можем да спечелим контрол. Колкото повече средства последователите 
на Христос посвещават на службата за Него, толкова повече ще вредят 
на нашето царство, като ни отнемат поданици. Когато устройват събрания 
на различни места, ние сме в опасност. Тогава засилете бдителността си. 
По възможност предизвиквайте смущения и пречки. Убивайте любовта им 
един към друг. Обезсърчавайте и отчайвайте проповедниците им, защото 
ние ги мразим. Представяйте всякакво възможно извинение пред имащите 
средства, за да не би да ги дават. Контролирайте, ако можете, паричните 
работи и доведете проповедниците им до бедност и мизерия. Това ще от-
слаби куража и ревността им. Борете се за всеки сантиметър територия. 
Направете алчността и любовта към земните съкровища водещите черти 
на техния характер. Докато тези качества владеят, спасението и благода-
тта ще остават назад. Заобиколете ги отвсякъде с привлекателни неща и 
те сигурно ще станат наши. И не само те ще бъдат наши, но и омразното 
им влияние не ще води други до небето. Когато някой се опита да дава, 
вдъхнете му свидлив дух, за да дава оскъдно.”

Видях, че Сатана провежда плановете си успешно. (…) Води едни 
по един път, а други по друг, като винаги използва злите характерни черти 
на братята и сестрите, възбуждайки и подтиквайки естествените им ниски 
наклонности. Ако са предразположени към егоизъм и скъперничество, Са-
тана застава на тяхната страна и с всичка сила се опитва да ги накара да 
се отдават на своите главни слабости. Божията благодат и светлината на 
истината може да пропъдят за известно време ненаситността и себелюби-
вите чувства на тези вярващи, но ако те не постигнат пълна победа, Сата-
на идва, когато не са под спасителното влияние, прави така, че да изчезне 
всеки принцип на благородство и щедрост.“ Опитности и видения, с. 207 
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Сряда                                                                                                   20 ноември

4.  НАЧИНИ ЗА ПОБЕДА

а. Само как можем да бъдем успешни срещу тактиките на неприяте-
ля? Захарий 4:6

     „Сатана се страхува най-много от това, че Божиите люде ще прочистят 
пътя, като премахнат всяка пречка, така че Господ да може да излее Духа 
Си върху една умираща църква и непокаяна група. Ако Сатана постигне 
целите си, никога вече няма да има пробуждане - малко или голямо - до 
края на времето. Но ние не сме в неведение за неговите уловки. Възможно 
е да устоим на силата му. Когато се подготви пътят за Божия Дух, ще дойде 
и благословението. Сатана не може да попречи на потока от благослове-
ние, изливащ се върху Божия народ, така както не може да затвори и не-
бесните прозорци за падащия върху земята дъжд. Злите хора и дяволите 
не могат да попречат на Господното дело, нито да изолират присъствието 
Му от събранията на Божиите люде, ако те със смирени и разкаяни сър-
ца изповядат и изоставят греховете си и с вяра изискат изпълнението на 
обещанията Му. Всяко изкушение, всяко противопоставящо се влияние, 
независимо дали е явно или тайно, може да бъде успешно отблъснато.“ 
Избрани вести, т. 1, с. 114 

б.  Колко дълго трае тази духовна  война? Матей 24:12, 13
      

      „Никога не трябва почиваме в самодоволство и да преставаме да вър-
вим напред, като казваме: „Аз съм спасен.“ Когато се подхранва такава 
идея, мотивите за бдене, за молитва, за искрен стремеж да се върви на-
пред към по-високи постижения престават да съществуват. Не бива нито 
един осветен език да изговаря тези думи, докато Христос дойде и ние вле-
зем през портите в Божия град. Тогава с голямо благоприличие можем да 
отдадем слава на Бога и на Агнето за вечното избавление.“ Пак там, с. 289
      „Когато Христовата религия най-много се презира, когато на закона Му 
се обръща най-малко внимание, тогава нашата ревност трябва да бъде 
най-гореща, а куражът и твърдостта ни – най-непоколебими. Да стоим в 
защита на истината и правдата когато мнозина ни напускат, да се борим в 
битките на Господа когато борците са малко – това ще бъде нашият изпит. 
В това врече трябва да събираме топлина от хладкостта на другите, кураж 
от тяхното малодушие и вярност от тяхната измяна.
      Военачалникът на нашето спасение ще подкрепи людете Си за конфли-
кта, в който те трябва да участват.“ Синове и дъщери на Бога, с. 201
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Четвъртък                                                                                                21 юни

5.  НАШЕТО СНАРЯЖЕНИЕ

а. От какъв вид покаяние се нуждаем днес? Лука 6:40-42, 46-49

      „Ние живеем във великия действителен Ден на умилостивението. Тряб-
ва да търсим Бога всеки индивидуално. Това е една лична работа. (…) 
Нека всеки един изповяда не братовия си, а своя грях.“ Свидетелства към 
църквата, т. 9, с. 164
      „Всяка стъпка към небето трябва да бъде стъпка на смирение.“ Истори-
чески скици, с.139

б.  За какво можем да бъдем крайно благодарни? Ефесяни 6:10-17

     „Трябва да бъдем крайно внимателни в тези дни на опасност да не 
отхвърлим лъчите светлина, които небето милостиво ни изпраща, защото 
чрез тях трябва да разпознаем измамите на неприятеля. Нуждаем се от 
небесна светлина всеки час, че да можем да различаваме между свято и 
обикновено, между вечното и временното. Ако остане на нас, ще правим 
груба грешка на всяка стъпка; ще клоним към света, ще избягваме себе-
отрицание и не ще виждаме нужда за постоянно бдене и молитва, и ще 
бъдем пленени от Сатана по волята му. (…)
      Всички, чиито имена  накрая ще бъдат намерени записани в Агневата 
Книга на живота, ще се борят мъжествено в битките на Господа. Те ще ра-
ботят най-сериозно да забележат и отстранят изкушения и всяко зло. Ще 
чувстват, че Божието око е върху тях и че се изисква най-строга вярност. 
Като верни стражи, ще пазят пътя преграден, че Сатана да не може да 
мине преоблечен като ангел на светлината, за да върши смъртоносното си 
дело в тяхната среда.“ Моят живот днес, с. 321

Петък                                                                                                 22 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Назови някои от пречките, които трябва да преодолеем при спо-
деляне днес настоящата истина.

2. Как можем да избегнем да бъдем объркани от нашия най-голям 
враг Сатана? 

3. Каква е причината мнозина да са изправени пред финансови за-
труднения?

4. Обясни някои тайни за успех в духовната битка днес.
5. Как нашето духовно снаряжение ни помага да бъдем победители 

чрез Христос?
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     Урок 9                                                                               30 ноември 2019 г.

Физическа сила
     „Възлюбени, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във 
всичко, както благоуспява душата ти.“ (3 Йоаново 2)

      „Какви можеха да бъдат хората, само ако осъзнаеха, че от това как се 
отнасят към тялото, зависи изцяло жизнеността и чистотата на ума и сър-
цето.“ Мараната, с. 230

Препоръчвани четива: Синове и дъщери на Бога, с. 168-174

Неделя                                                                                               24 ноември

1.  ЕДИН ОТ ХРИСТОВИТЕ СПЕЦИАЛИТЕТИ

а.  Какво най-често вършеше Исус, Човешкият Син, когато живя на 
земята? Деяния 10:38

    „През време на службата Си Исус прекарваше повечето време в из-
целяване на болни, отколкото в проповядване. Чудесата Му говореха за 
истинността на Неговите думи, а именно, че е дошъл да спасява, а не да 
погубва. Неговата слава вървеше пред Него и прославянето  на Господа бе 
Неговата награда. Където и да отидеше, вестите за  Неговите милостиви 
дела Го изпреварваха. Навсякъде, където бе минал предметите на негово-
то състрадание се радваха на добро здраве и прилагаха новоподарените 
им сили.“ Животът на Исус, с.278

б.  Какъв е Божият план за физическото здраве на Неговите деца? 
3 Йоаново 2

      „(Исус), главният Лекар, е готов да раздаде балсам от Галаад. Той ще 
чуе молитвите, оправени от лекаря и мисионера, ако името Му ще бъде 
прославено  с това, и животът на страдащия болен ще бъде продължен.“ 
Съвети върху здравето, с. 536 
      „Настоявам, щото онези, които са неутрални по отношение на здравна-
та реформа, да се обърнат. Тази светлина е скъпа и Господ ми заръча да 
настоявам, че всички онези, които заемат отговорни постове, в който и да 
е отдел на Божието дело, да приемат истината в сърцето си и в живота си. 
Само така могат да се отблъснат изкушенията, които срещаме по пътя си.“ 
Диета и храна, с. 211
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Понеделник                                                                                     25 ноември

2.  СТОМНАТА С МАННА КАТО СИМВОЛ

а.  Къде беше прибрана една специална стомна с манна и в коя част 
от светилището беше това? Изход 16:33, 34; Евреи 9:3, 4 Поради коя 
причина? 

      „Също така, както даде манна от небето за поддържане на израилевите 
синове, Господ и сега ще даде на народа Си в различните места изкуство и 
мъдрост да използват продуктите на тези държави за приготвяне на храни, 
които да заместят месото.“ Свидетелства към църквата, т. 7, с. 99
    „Светът общо взето са отдадени на лакомия и страсти. Светлината на 
здравната реформа е открита пред Божия народ за този ден, за да могат 
да видят необходимостта да държат апетита и страстите си под контрол на 
по-висшите сили на ума. Това също е необходимо, за да могат да имат ум-
ствена сила и чистота, да различават святата верига на истината и се от-
върнат от омайващите заблуди и приятни басни, които наводняват света. 
Тяхната работа е да представят пред народа чистата доктрина на Библията. 
Следователно здравната реформа намира своето място в приготовлително-
то дело за Второто идване на Христос.“ Духът на пророчеството, т. 2, с. 44

б.  Как гледа Бог на яденето на месна храна? Какво трябва да правим, 
разбирайки, че живеем в действителния Ден на умилостивението? 
Псалм 78:17, 18; Исая 22:12-14, 20-22 (Сравни с Откровение 3:7)

        „Сред очакващите Второто пришествие на Господа яденето на месо ще 
бъде отхвърлено; то ще престане да бъде част от храната им. (…)
     Отново и отново ми беше показвано, че Бог желае да върне народа 
Си към първоначалния Си план, тоест да не се храни с месото на мъртви 
животни. Той би искал ние да учим хората на един по-добър път. (…) Ако 
месото се отхвърли, ако вкусът не се привиква към него, ако се окуражава 
харесването на плодовете и зърнените храни, скоро ще стане така, както 
Бог бе определил да бъде. Неговият народ няма да употребява никакво 
месо.“ Детско водителство, с. 200
      „Разбират и осъзнават ли хората ни, че е грях да задоволяват извра-
тения си апетит? Ще отхвърлят ли чая, кафето, месото и всички възбуж-
дащи храни и ще посветят ли средствата си, харчени за угаждането на 
тези вредни навици, за разпространяване на истината?“ Свидетелства към 
църквата, т. 3, с. 548
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Вторник                                                                                               26 ноември

3.  ЕДИН ПЛАН, ПРОИЗВЕЖДАЩ СИЛА

а.  Какъв бе първоначалният план на нашия Създател за прехраната 
на човечеството? Как тази промяна след греха поквари планетата? 
Битие 1:29; 3:18

      „За да знаем кои са най-добрите храни, трябва да научим Божия първо-
начален план за храната на човека. Този, Който създаде Адам и разбира-
ше неговите нужди, му определи и неговата храна. „Ето, – каза Той – давам 
ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, 
което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.“ 
Когато напусна Едем, за да обработва земята, която бе под проклятието на 
греха, човекът получи позволение да яде и „полската трева“.
     Зърна, плодове, ядки и зеленчуци съставляват храната, която нашият Тво-
рец е избрал за нас. Тези храни, приготвени по възможност най-опростено и 
най-естествено, са най-здравословнните и подхранващи.“ Диета и храна, с. 34

б.  Каква друга свята отговорност имаме относно здравната реформа, 
независимо от възприемането ѝ за себе си? Псалм 67:1, 2

      „Бог желае да бъде признат за Автор на нашето същество. Не трябва да се 
отнасяме леко с живота, който Той ни е дарил. Безрасъдството и навиците, за-
сягащи физическото ни състояние, рефлектира в безразсъдство по отношение 
на морала, характера и нравствеността. Към здравето на тялото трябва да се 
отнасяме като към изключително важен фактор за напредъка на растежа ни в 
благодат и за постигането на добре уравновесен характер.“ Ум, характер, лич-
ност, кн. 3, с. 43, 44
      „Адвентистите от седмия ден трябва да бъдат представени на света чрез 
прогресивните принципи  на здравната реформа, която Бог ни е дал.
     Като приближаваме края на времето, още по-велики истини са разкрити за 
този народ и Божието намерение е ние да установим навсякъде институции, 
където онези, които са в тъмнина относно нуждите на човешкия организъм, да 
могат да бъдат обучени, че те от своя страна да могат да водят други в светли-
ната на здравната реформа.“ Медицинска служба, с. 187
      „Болните и страдащите трябва да бъдат подпомогнати. Мнозина, към които 
това дело на милост е извършено, ще чуят и приемат думите на живот. Мнозина 
ще бъдат излекувани чрез молитвата от вяра и ще излязат да защитят скъпоценни-
те принципи на здравната реформа.“ Доклад на Тихоокеанската уния, 6 ноември 1902 г.
      „Сега Господ не работи за довеждането но много души при истината поради 
църковните членове, които никога не са били обърнати, и поради онези, които 
някога са се обърнали, но отново са отстъпили. Какво влияние ще имат тези непосве-
тени хора върху новообърнатите? Няма ли да обезсилят дадената от Бога вест, която 
Неговият народ трябва да разнесе?“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 315, 316
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Сряда                                                                                                       27 ноември

4.  ЕДНА ОБШИРНА ВЕСТ

а. Как духовната истина допринася за физическо здраве? Притчи 3:7, 
8; 4:20-22 Как децата и младите могат да бъдат здрави? Как можем да 
възстановим здравето?

      „За да бъдат децата и юношите здрави, жизнерадостни, подвижни и 
добре развити физически и интелектуално, те трябва да прекарват много 
време на открито и да имат добре дозирани работа и забавление.
      Подходящата умствена работа и физическо движение на открито няма 
да навреди на момчетата. Полезен труд и запознаване с тайните на дома-
кинството ще бъдат благословение за вашите момичета, а малко работа на 
открито положително е необходима за техния организъм и за здравето им.
      Които не използват мускулите си всеки ден, ще открият, че са отслабна-
ли, когато се опитат да ги употребят. Вените и мускулите не са в състояние 
да изпълняват работата си и да поддържат здрава цялата жива машина 
на човешкия организъм, в който всеки орган изпълнява своята роля. Мус-
кулите ще укрепнат с употреба. Умерено упражняване всеки ден ще уве-
личи силата на мускулите, които без употреба стават вяли и отпуснати. С 
активно движение на чист въздух всеки ден белите дробове, бъбреците, 
черният дроб също ще укрепнат, за да изпълняват работата си.“ Детско 
водителство, с. 177
     „А ако човек е нарушавал законите на тялото, установени от Бога, тряб-
ва да се покае, да се коригира и да се лекува по най-благоприятния начин 
с помощта на лекарствата, които Господ е предвидил – чистия въздух, чис-
тата вода и целителната и скъпоценна слънчева светлина.“ Избрани вести, 
кн. 2, с. 322
     „Ще обещаеш ли, че няма повече да ощетяваш, нито да разрушаваш 
тялото си  - храма Господен, - когато би трябвало да почиваш. За да имаш 
правилни мисли и да говориш подходящи думи, е необходимо да даваш на 
мозъка си почивка. Не си оставяш достатъчно време за отдих! Умореният 
мозък и опънатите ти нерви ще бъдат съживени, ако направиш промяна в 
това отношение.“ Ум, характер, личност, кн. 4, с. 154

б.  Когато осъзнаем здравните ползи от доверието в Бога, питателна 
храна, упражнение, вода, слънчева светлина, свеж въздух и почивка, 
какво друго трябва да помним (специално в напреднала възраст)? 
Филипяни 4:5
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Четвъртък                                                                                        28 ноември

5.  СТОЯЩИ ЗА ПРИНЦИПА, ЧРЕЗ БЛАГОДАТ

а. Докъде се простира задължението ни да поддържаме Божиите 
здравни закони? На кого дължим това задължение? Защо? 1 Корин-
тяни 9:24-27

      „Ядене, пиене и обличане са доведени до такава невъздържаност, че 
са станали престъпление. Те са между отбелязаните грехове на послед-
ните дни и представляват знак за Второто идване на Христос. Време, пари 
и сила, които принадлежат на Господа, но които Той е поверил на нас, се 
прахосват в излишък от дрехи и разкош за извратен апетит, които нама-
ляват жизнеспособността и носят страдание и разруха. Невъзможно е да 
представим телата си в жива жертва на Бога, когато постоянно ги пълним 
с поквара и болест чрез собственото си грешно отдаване.
     Трябва да се добие знание по отношение на това как да ядем, пием и 
се обличаме така, че да запазим здравето. Болестта е резултат от наруша-
ване на природния закон. Наш пръв дълг, дълг, който дължим на Бога, на 
себе си и на нашия ближен, е да се подчиняваме на Божиите закони. Това 
включва законите на здравето. Ако сме болни, налагаме тежко бреме на 
нашите приятели и самите ние сме негодни да изпълняваме задължени-
ята си или в семейството, или към нашите ближни. А когато резултатът е 
преждевременна смърт, ние носим скръб и страдание на други; лишаваме 
нашите ближни от помощта, която можем да им окажем; ограбваме се-
мейството си от утехата и помощта, които те трябваше да получат от нас 
и ограбваме Бога от службата, която Той изисква от нас, за да напредва 
Неговата слава. Тогава не сме ли във висша степен престъпници на Божия 
закон?“ Християнско въздържание и библейска хигиена, с. 12
      „Наистина е грях да се нарушават законите на нашето същество, както 
и да се нарушават десетте заповеди. И едното, и другото е нарушаване на 
Божиите закони.“ Пак там, с. 53

Петък                                                                                               29 ноември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Как знаем, че Животодателят се грижи за нашия живот?
2. Защо здравната реформа е така важна в настоящия Ден на уми-

лостивението?
3. Къде в Писанието е Божият план за това какво трябва да ядем в 

тези последни дни?
4. Какво включва истинската здравна реформа освен храната ни?
5. Как приемането на здравната вест показва любовта ми към дру-

гите?
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53

                                                                                 7 декември 2019 г.

    Дарения от първата събота
за литература за мисионските полета

      Няма съмнение, че литературата е 
едно жизненоважно средство за раз-
пространение на настоящата истина до 
всички народи, племена, езици и люде. 
Една вест в писмен вид носи по-голямо 
въздействие и може да бъде по-прецизна 
и лесно разбираема, отколкото обикнове-
ната реч.
      Все още много скъпоценни души, за които 
Христос умря, нямат възможност да се възползват от такава литерату-
ра – особено ако са в един ограничен народ или са затруднени от край-
на бедност. Изпълнена с истини, част от литературата не е достъпна за 
тях, освен ако не се направят усърдни усилия да се задоволи нуждата 
на мнозина, които гладуват и жадуват за нея.
      Дарения от първата събота за литература за бедни страни и/или ми-
сионски полета са били събирани преди и ние наистина благодарим на 
дарителите, които са дали в миналото за тази достойна кауза. Вашите 
дарения са дали възможност на хиляди да имат възможност да четат 
истината за себе си.
      Днес светът е едно голямо място с постоянно нарастващо населе-
ние, така нуждата е по-голяма, отколкото някога преди. Постъпленията 
от днешните дарения за литература ще се насочат за превеждане и 
печатане на литература на нови езици за хора, които не са получавали 
никога преди.
      „Да се даде вестта на предупреждение на всички народи – това 
трябва да бъде предмет на нашите усилия. (…) Върху всички, които са 
получили Божието слово, почива бремето да вършат това дело. От град 
на град и от страна на страна трябва да се носят публикации, съдържа-
щи обещанието за скорошното идване на Спасителя. Тези публикации 
трябва да бъдат преведени на всеки език; защото евангелието трябва 
да бъде проповядвано на целия свят.“ Ревю енд херълд, 9 февруари 1905
      Осъзнавайки това, нашата молитва е, че Бог да може да докосне 
сърцата на всички да дадат щедро за тази важна нужда!
         Отделът за публикации при Генералната конференция
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    Урок 10                                                                           7 декември 2019 г.

Ред и организация
       „Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всич-
ки да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете 
съвършено съединени в един ум и в една мисъл.“ (1 Коринтяни 1:10)

     „Бог е определил людете Му да бъдат едно цяло, да са единомислени, 
да имат един ум и единна преценка. Това не може да се постигне без ясно, 
целенасочено и живо свидетелство в църквата.“ Свидетелства към църквата, 
т. 3, с. 344

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 3, с. 329-345

Неделя                                                                                               1 декември 

1.  РАЗВИВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН УМ

а.  Кой въпрос, зададен от Маное на Бога, трябва да ръководи нашия 
естествен стремеж към умствено израстване? Съдии 13:8, 12

      „Умът или душата се изгражда от това, с което се храни.“ Възпитание, с. 133
      „Правилно е юношите да смятат, че трябва да достигнат най-високо раз-
витие на своите умствени сили. Ние не бива да ограничаваме обучението, 
на което Бог не е поставил ограничение. Но нашите придобивки няма да 
имат стойност, ако не бъдат използвани за чест на Бога и за доброто на чо-
вечеството. Ако знанието не е стъпало към изпълнението на най-висшите 
намерения, то ще бъде безсмислено.
      Важно е да придобием знание за света, в който живеем, но ако оставим 
вечността извън сметките, ще претърпим загуба, от която никога няма да 
се възстановим.“ Детско водителство, с. 260, 261
      „Правилото „Така казва Господ“ трябва да ви ръководи във вашите пла-
нове за възпитанието.“ Пак там, с. 36
    „Умът трябва да бъде обучен, възпитан, образован; защото Божието 
дете трябва да служи на Бога по начини, които не са естествени или в хар-
мония с естествената наклонност. Онези, които стават последователи на 
Христос, намират, че са дадени нови мотиви на действие, възникват нови 
мисли и трябва да следват нови действия.“ Християнско въздържание, с. 122
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Понеделник                                                                                     2 декември

2.  САМОДИСЦИПЛИНА ЗА ВЕЧНОСТТА

а. В стремежа ни за знание за какво трябва да внимаваме, за да разви-
ем здрав ум? Еклисиаст 12:12

     „Ако физическите сили не са натоварени еднакво с умствените, при-
чинява се твърде много напрежение върху последните. Ако всяка част от 
човешката машина не изпълнява своята определена задача, умствените 
сили не могат да бъдат употребени с целия си капацитет дълго време.“ 
Християнско възпитание, с. 211
     „Много се губи чрез пренебрегване да се комбинира физическото с 
умственото натоварване. Незаетите часове на учениците често са заети 
с лекомислени удоволствия, които отслабват физическите, умствените и 
моралните сили. Под унизяващата сила на плътското задоволяване или 
преждевременната възбуда от ухажване и брак много ученици не успяват 
да достигнат онази висота на умствено развитие, която иначе можеха да 
достигнат.“ Пак там, с. 36, 37
      „Колко често срещан е навикът да се обръща денят в нощ и нощта в 
ден! Много младежи спят здраво сутринта, когато трябва да бъдат на крака 
с ранните пойни птички и бъдат активни, когато природата е будна. Нека 
младите практикуват редовност в часовете за лягане и ставане и те ще ук-
репнат в здраве, в ум, в дух, в характер.“ Младежки наставник, 7 септември 1893

б.  Коя практическа наука трябва също да изучаваме? 1 Солуняни 4:11

      „Доколкото е възможно, добре е да размислите какво трябва да бъде 
извършено през деня.  Запишете различните задължения, които чакат ва-
шето внимание, и отделете известно време за изпълнение на всяко задъл-
жение. Нека всичко бъде вършено старателно, прецизно и експедитивно.“ 
Младежки наставник, 7 септември 1893

в.  От каква стойност е един недисциплиниран ум? Притчи 25:28

      „Един обикновен ум, ако е дисциплиниран, ще извърши много повече 
и на по-високо ниво, отколкото най-образованият и най-големите таланти, 
лишени от самоконтрол.“ Христови притчи, с. 205
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Вторник                                                                                            3 декември

3.  УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАШАТА МЪДРОСТ

а. Назови някои начини за побеждаване на неефикасността? Колося-
ни 3:23, 24

      „За едно момиче, което наех на работа, ми казаха, че ще седне сред 
несвършената си работа, когато чиниите не са измити или леглата неопра-
вени, и ще забрави задълженията си, докато чете книга или вестник. По 
този начин тя иска да прекарва часове, през което време би трябвало да 
работи работата, за която е наета и за която ѝ се плаща. Къщата ще бъде 
оставена в бъркотия с часове поради този навик на безредие, докато би 
трябвало да е в съвършен ред.“ Младежки наставник, 7 септември 1893

б.  Какъв контраст съществува между мъдрите и глупавите? Притчи 
9:8; 15:31

      „За друга, която мислех да наема на работа, научих, че е непочтителна 
към онези, които я наемат на работа, ако не ѝ харесат. На онези, които тя 
харесва, ще служи най-много, а приятелите, които избере, които ласкаят и 
одобряват нейния курс, ще получат нейната обич и привързаност. Но аз си 
помислих: „Ако тя е християнка, сигурно ще приеме съвет и мнение“.  Тъж-
но изражение се появи върху лицето на личността, на която бях говорила, 
като каза: „Страхувам се, че ще бъдете разочарована. Ако искате да ѝ 
покажете къде греши, тя ще настоява, че върши най-доброто, че знае как, 
и вместо да поправите грешките ѝ, ще приемете изражението на човек, 
който е много наранен. Тя не зачита авторитет и ще поддържа бунт в ума 
си, който, ако не е изразен в думи, ще се прояви явно в изражението ѝ. Тя 
няма да запази мнението си за себе си, но свободно ще разказва на други 
какво мисли за онези, които искат да коригират грешките ѝ.“ Пак там

в.  Какво трябва да научи всеки един, който иска да расти и успее в 
живота, въпреки, че не е лесно да се понася изобличение? Притчи 
17:10; 6:23

      „Господ ни изпраща предупреждение, съвет и изобличение, за да мо-
жем да имаме възможност да поправим грешките си преди те да са стана-
ли втора природа.“ Нашето високо призвание, с. 160

              Урок 10  7 декември 2019               Урок 10  7 декември 2019
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Сряда                                                                                                 4 декември

4.  РЕД, КОЙТО ПОЧИТА БОГА

а.  По кои начини трябва да бъде поддържан редът в Христовото 
тяло? С каква цел? 1 Коринтяни 1:10; 14:40; 12:27, 28

      „Църквата е определеното от Бога средство за спасение на хората от 
греха. Тя бе организирана да им служи и нейната мисия е да предаде еван-
гелието на света.“ Деяния на апостолите, с. 7

б.  Поглеждайки назад в историята, обясни как Корей се надигна сре-
щу определените от Бога водачи и мощния начин, по който Бог спря 
неговия бунт. Числа 16:1-3, 28-35 Как Корей използва ласкателство, за 
да измами народа?

     „Корей и неговите поддръжници, които се стремяха към свещенството в 
своята самоувереност дори дръзнаха да вземат кадилници и да застанат 
при вратата на скинията с Мойсей. Корей беше подхранвал своята завист 
и бунт, докато се самоизмами и наистина мислеше, че цялото общество е 
праведно и че Мойсей е един тираничен управител. Народът, поласкан от 
своите бунтовни водачи, беше накаран да вярва, че всичките им тревоги 
произлизат от Мойсей, който непрекъснато им напомняше за греховете 
им. Мислеха, че ако Корей им бе водач, щеше да ги насърчава, отдавайки 
повече внимание на добрите им дела, вместо да им напомня за техните 
неуспехи, щяха да имат едно мирно, успешно пътуване, вместо да се ски-
тат насам-натам из пустинята, и да влязат направо в обещаната земя.“ 
Знамения на времето, 9 септември 1880 

в. Как Бог подкрепи служенето на Мойсей с изобличение? Числа 17:1-10

      „Този удивителен жезъл беше запазен, за да бъде често показван на 
народа, да им напомня за миналото, да ги предпазва от роптаене и отново 
да поставят под съмнение на когорасти и истински принадлежи свещен-
ството. След като израилтяните бяха напълно убедени за неправдата си, 
в несправедливо обвинение на Мойсей и Аарон, както бяха направили, 
видяха миналия си бунт в истинската му светлина и се ужасиха.“ Духовни 
дарби, т. 4а, с. 35, 36
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Четвъртък                                                                                      5 декември

5.  УКОРЯВАНЕ НА ПОПУЛЯРНИ ГРЕХОВЕ

а.  Кой елемент в небесния ковчег символизира организираната Бо-
жия служба на изобличение? Евреи 9:3,4; 8:1, 2  Как това се отнася за 
нас днес? 

      „Евреите не желаеха да се подчинят на представените от Бога настав-
ления и ограничения. Те им се противяха и не желаеха да приемат изоб-
личение. Това бе тайната причина за тяхното недоволство против Мойсей. 
Ако бяха оставени свободно да постъпят както им е угодно, щяха по-малко 
да се оплакват от водача си. През цялата история на църквата се е нала-
гало Божиите слуги навред да срещат същия дух.“ Патриарси и пророци, с. 273

б.  Какъв характер на служене е необходим, за да приготви Божия на-
род да посрещне Господа в мир? 2 Тимотей 4:1-5; Тит 2:11-15

    „Не смятаме, че нашите опасности са по-малки от тези на евреите. 
Напротив, по-големи са. Ще има изкушения, завист и ропот, както и явен 
бунт, подобен на този сред Древния Израил. Винаги ще се надига дух на 
съпротива против укорите за греховете и злините. Трябва ли обаче гласът 
на изобличение да бъде смълчан заради всичко това? Ако стане така, ние 
няма да сме по-добри от различните църкви в страната ни, които се стра-
хуват да се докоснат до заблудите и широко разпространените грехове на 
народа.“ Свидетелства към църквата, т. 3, с. 342

Петък                                                                                               6 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Назови някои точки, които да помним, за това как трябва да бъдат 
развити нашите умове?

2. Защо е необходима умереност, дори в интелектуални стремежи?
3. Назови някои погрешни работни навици, които трябва да бъдат 

преодолени.
4. По кои начини бунтът на Корей се повтаря днес? 
5. Какво сериозно задължение почива върху проповедници и ръко-

водители в този час?

              Урок 10  7 декември 2019               Урок 11 14 декември 2019
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   Урок 11                                                                           14 декември 2019 г.

Духовна жизненост
     „Както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отец, 
така и ние да ходим в нов живот.“ (Римляни 6:4 – последната част)

    „Истина е, че не можем сами да променим себе си, но възможността 
за избор е наша и върху нас пада отговорността да определим какви ще 
станем.“ Христови притчи, 26

Препоръчвани четива: Пътят към Христа, с. 74-98 (Растене в Христа – 
от „Точно по този начин първите ученици можеха да станат подобни на техния 
скъп  Спасител“ до Привилегията на молитвата – „Само Неговата кръв е, коя-
то ще ни очисти“)

Неделя                                                                                              8 декември

1. СИМВОЛ НА БОЖИЯ ХАРАКТЕР

а.  Какво Бог нареди на Мойсей да постави в ковчега на завета преди 
стомната с манна и Аароновия жезъл? Второзаконие 10:1-5

б.  Откъде дойде законът и каква бе неговата цел? Исая 51:4

     „Думите, написани от Божия пръст върху каменните плочи, отразяват 
толкова съвършено волята Му относно Господния народ, че никой не би 
трябвало да прави каквато и да е грешка.“ Избрани вести, кн. 1, с. 205
     „Живият Бог е дал в Своя свят закон копие на Своя характер. Най-ве-
ликият Учител, Когото светът някога е познавал, е Исус Христос. И какъв 
е стандартът, който Той е дал да достигнат всички, които вярват в Него? 
„И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.“ 
(Мат. 5:48). Както Бог е съвършен в Своята висша сфера на действие, 
така човек може да бъде съвършен в своята човешка сфера. Идеалът на 
християнския характер е христоподобие. Пред нас е отворен един път на 
постоянен напредък. Имаме да постигнем една цел, един стандарт, който 
включва всичко добро и чисто, и благородно, и възвишено. Ще има посто-
янна борба и постоянен напредък напред и нагоре към съвършенство на 
характера.“ В небесните места, с. 141
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Понеделник                                                                               9 декември

2.  ОТРАЗЯВАНЕ НА НЕГОВИЯ ХАРАКТЕР

а.  Освен върху каменните плочи и в небето (Евр. 9:3,4; 8:1, 2), къде 
трябва да бъдат записани десетте заповеди? Чрез кого? Евреи 8:10; 
2 Коринятни 3:3

б. Каква ще бъде опитността на онези, които имат Божия закон вътре 
в сърцето си? Псалм 37:31; 40:8 Как ще е променен говорът им? 

       „В милостта Си Бог иска и се стреми да доведе неправедните до пока-
яние. Послушният ще се наслаждава в закона на Господа. Господ влага за-
кона в умовете на людете Си и го изписва върху сърцата им. Тогава те ще 
говорят думи, подсказани им от обитаващия в тях Спасител. Те притежа-
ват вярата, която действа чрез любов и очиства душата от осквернението 
на сатанинските изкушения. Сърцата им копнеят за Бога. В разговорите си 
те обичат да говорят и разсъждават за Неговата милост и благост, защото 
за тях Той е най-хубавото и добро нещо. Обичащите Бога научават езика 
на небето – страната на тяхното осиновение.“ Поглед нагоре, с. 297

б.  Какво означава да живеем под Божията благодат? Римляни 6:4, 
10-18; 8:1

      „Тези, които ще приемат (Христос) като свой личен Спасител, ще растат 
в благодат и с Неговата сила ще могат да се покоряват на Божия закон.“ 
Знамения на времето, 11 февруари 1897
      „Истинското послушание идва от сърцето. При Христос то бе сърдечна 
работа. Ако ние склоним, Той така ще се слее с нашите мисли и цели, така 
ще съчетае сърцата и умовете ни с Неговата воля, че когато Му се покоря-
ваме, ние чисто и просто ще изпълняваме нашите подбуди. Волята, обла-
городена и осветена, ще намира най-голямо удоволствие във вършене на 
Неговата служба. Когато познаваме Бога така, както имаме привилегията 
да Го познаваме, животът ни ще бъде живот на постоянно послушание. 
Оценяването на Христовия характер и общението ни с Бога ще ни накара 
да намразим греха.“ Животът на Исус, с. 550
      „Бог е, Който ни дава сила да победим. Тези, които слушат Неговия глас 
и се покоряват на Неговите заповеди, са способни да формират праведен 
характер.“ Библейски коментар, т. 7, с. 943

              Урок 11 14 декември 2019               Урок 11 14 декември 2019
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Вторник                                                                                          10 декември

3.  ПЛОДОВЕ ОТ НАШЕТО ОБЩЕНИЕ

а.  Как получаваме божествена сила от Христос? Йоан 15:1-4

      „Всички, които заемат становище на Господната страна, като клони на 
истинската Лоза ще получават храна и ще бъдат стимулирани от лозата да 
носят подобен плод. Те ще бъдат в сътрудничество с Бога, според способ-
ностите си ще се упражняват в благочестие чрез ходене в нов живот, което 
е всекидневно покаяние към Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос.“ 
Ривю енд херълд, 23 февруари 1897

б.  Каква ще бъде нашата опитност, когато гледаме на Исус горе в 
светилището? Как това включва също и църковни връзки? Ефесяни 
2:4-6, 10; Евреи 10:23-25

      

        „В един живот, посветен на служба за Христос, свързването с църквата 
е една от първите стъпки. Верността към Христос изисква вярно изпълне-
ние на църковните задължения.“ Възпитание, с. 299
     „Въпреки нашите различни характери, ние сме доведени в църковно 
положение чрез изповядване на вярата си. Христос е глава на църквата; 
и ако тези, чиито имена са записани в църковните книги, не принадле-
жат към Исус, невидимата Глава, те са като безплодни пръчки на лозата и 
се отстраняват. Ако човек наистина е плодоносна клонка, той ще изявява 
това чрез принасяне плод, даване доказателство за абсолютната му вер-
ност към Христос. Той ще има духовна връзка с Бога. Вяра и любов съста-
вляват златото на характера и винаги ще работи на страната на Господа да 
обединява и хармонизира членовете на Христовото тяло. 
      Име, положение или богатство не ще тежат и една йота върху Божията 
скала. В църквата са допуснати мъже и жени, които не ѝ правят чест. Но 
все пак бедни, независимо ранг, племе или националност, всички трябва 
да бъдат сърдечно приети въз основа на тяхната изповед на вяра, ако има-
те доказателство, че Божията благодат, която носи спасение, е работила 
върху сърцето им. (…)
    Вярата в Христос се изявява чрез дела. Тя произвежда една промяна на 
характера чрез ефикасното действие на Светия Дух. (…) Покаянието на 
душата ще бележи опитността на веки един, който е получил Христовата 
благодат.“ Ривю енд херълд, 23 февруари, 1897

              Урок 11 14 декември 2019
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Сряда                                                                                               11 декември

4.  ВЛИЗАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

а.  Обясни целта на Христос за Неговата църква. Ефесяни 5:1, 2, 27; 
Тит 2:13, 14

      „Нито един от нас няма да получи Божия печат, ако в характера си има 
дори едно „петно или бръчка“. От нас зависи дефектите на характерите ни 
да бъдат излекувани, сърдечният ни храм да бъде очистен от осквернения. 
Тогава късният дъжд ще се излее над нас, както ранният се изля над уче-
ниците на Петдесетницата.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 207

б.  Какво свърза членовете на църквата? 1 Петрово 4:8-11; 1 Йоаново 
1:7

      „Христос призовава за единство. Той обаче не призовава да се обе-
диним на основата на погрешни практики. Небесният Бог прави ясно раз-
граничение между чистата, възвишена, облагородяваща истина и фалши-
вите, подвеждащи доктрини. Нарича греха и непокайването с точните им 
имена.“ Избрани вести, кн.1 ,с. 160

в.  Опиши някои начини, по които Бог ни очиства. Притчи 27:17; Исая 
58:6-10

      „Колкото светът се нуждае от съчувствие, колкото се нуждае от молитви 
и подкрепа от страна на Божия народ, колкото се нуждае да види Христос 
в живота на Неговите последователи, толкова и Божият народ се нуждае 
от това да показва съчувствие, да отправя усърдни молитви и да развива 
в себе си характер според божествения образец.
     Именно за да ни даде възможности за това, Бог е оставил сред нас 
бедните, нещастните, болните и страдащите. Те са завещани на църквата 
от Христос и ние трябва да се грижим за тях така, както Той би се грижил. 
Така Бог отнема шлака и пречиства златото (…)
      Поставяйки сред нас бедните и страдащите, Господ ни изпитва, за да 
се открие какво има в сърцата ни.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 221, 222
      „Добрите дела изискват от нас жертви, но същите тези жертви ни учат 
на дисциплина. Дългът ни поставя в конфликт с естествените ни чувства и 
наклонности, но когато го изпълняваме, ние печелим победа след победа 
над лошите черти в характера си.“ Пак там, с. 223

              Урок 11 14 декември 2019               Урок 11 14 декември 2019
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Четвъртък                                                                                    12 декември

5.  ИЗПИТЪТ ЗА НАШАТА ВЕРНОСТ

а.  Кое открива дали истински обичаме Бога? 1 Йоаново 3:14, 15, 18; 
4:20, 21

     „Освещението на душата чрез действието на Светия Дух е присаждане-
то на Христовото естество в човешкото. Религията на евангелието – това 
е Христос в живота, това е един жив, действащ принцип. Тя е Христовата 
благодат, разкрита в характера и действаща чрез делата. (…)
      Любовта е основа на благочестието. Каквото и да е изповядването, ни-
кой, няма ли себеотрицателна любов към братята си, не може да има лю-
бов към Бога. Нека помним обаче, че никога няма да притежаваме този дух 
като „се опитваме“ да обичаме другите. На сърцето е нужна Христовата 
любов. Разтопена ли е себичността в Христос, любовта избликва спонтан-
но. Целостта на християнския характер се постига, когато подтикът да помогнем 
и да сме благословение за други извира отвътре спонтанно, когато небесната 
слънчева светлина изпълва сърцето и се разкрива в изражението.
      Не е възможно за сърце, в което пребивава Христос, да е лишено от 
любов. Ако обичаме Бога, защото първи ни е възлюбил, ще обичаме всич-
ки, за които Той умря.“ Христови притчи, с. 241
      „Стабилен християнин е този, който е оформил вътре Христос, надеж-
дата на славата. Той обича истината, чистотата и святостта и ще проявява 
духовна жизненост, като има любов към Божието слово и търси общение 
с онези, които са запознати със Словото, за да може да улови всеки лъч 
светлина, която Бог им е предал, който открива Христос и Го прави по-
скъпоценен на душата. Този, който има здрава вяра, намира, че Христос е 
животът на душата, че Той е в него като извор на вода, водеща към вечен 
живот, и той се радва да приспособи всяка сила на душата към подчинение 
на своя Господ.“ Ривю енд херълд, 11 декември 1894 

Петък                                                                                                13 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо десетте заповеди трябваше да бъдат съхранени в ковчега?
2. Опиши вида послушание, което Господ копнее да види в нас.
3. Кои са някои от начините,  по които се открива Христовото учени-

чество.
4. Защо е важна за нас чистотата, както индивидуално, така и колек-

тивно?
5. Как мога да развия по-дълбока любов към Христос и към другите?  

              Урок 11 14 декември 2019
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    Урок 12                                                                         21 декември 2019 г.

 „Като запалено светило“
      „Заради Сион няма да млъкна, и заради Ерусалим няма да прес-
тана, докато не се яви правдата му като сияние и спасението му като 
запалено светило.“ (Исая 62:1)
 
    „Нека не позволяваме светлината, която е в нас, да загасне, понеже 
отказваме да дадем тази светлина на други.“ Пасифик юниън рекордър, 20 фев-
руари 1908

Препоръчвани четива: Свидетелства към църквата, т. 5, с. 151-156; 298-
299; 377-381

Неделя                                                                                              15 декември

1.  ПРОБУЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НИ

а.  Коя трябва да стане днес главната цел на всеки вярващ? Исая 62:1, 2

     „Няма по-голямо доказателство, че тези, които са получили голяма свет-
лина не оценяват тази светлина, защото отказват светлината им да свети 
върху онези, които са в тъмнина.“ Ривю енд херълд, 16 юли 1895
      „Ако (…) бяхте в състоянието на спасените, щяхте да осъзнавате опас-
ното състояние на не спасените. Освен ако не настъпи голяма промяна 
във вас, ще дойде денят, когато ще чуете мнозина да казват: „Общувах 
с тези християни, но те никога не ми казаха за опасността. Никога не ме 
предупредиха. Мислех, че ако има опасност да бъда погубен, те нямаше 
да почиват ден и нощ, докато не ме стреснат, за да осъзная състоянието 
си. Сега съм изгубен. Ако бях на тяхно място и бях видял човек в подобно 
състояние, нямаше да почивам, докато не го подтикна да усети състояние-
то си и не му посоча Единствения, Който може да го спаси.“ Свидетелства 
към църквата, т. 2, с. 149
      „Какво може да се каже на ленивите и да ги събуди от становището им 
да не вършат нищо. О, този Сион ще се събуди ли и облече красивите си 
дрехи! Братя и сестри, като членове на църквата, нека действаме вярно 
(…) „Бог е дал на всекиго работата му; никой не е освободен от служба.“ 
Пасифик юниън рекордър, 20 февруари 1908
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Понеделник                                                                                       16 декември

2.  ВЪВ ВЕК НА МОРАЛНА ТЪМНИНА

а.  Кой вик отеква към всички нас? Исая 21:11 (последната част), 12
 

      „Всичко изглежда възбудено от долу в трескава дейност. Поддържа се 
постоянно възбуждение. Пируване, купуване и продаване са въведени в 
църквата. Стражът казва: „Утрото иде, но още е нощ“. Нощта символизира 
преобладаването на заблуди, неправилно тълкуване и погрешно използ-
ване на Писанието. Всеки вид заблуда сега бива въведена. Най-ясните ис-
тини на Божието слово са покрити с множество човешки теории. Смъртни 
заблуди се представят като истина, на която всички трябва да се покланят. 
Простотата на истинското благочестие е заровена под традиции.“ Библейско 
ехо, 1 февруари 1897
      „Има да се върши велико дело и какво усилие полагаме ние за неговото 
извършване? Хората са чували твърде много проповеди, но научени ли са 
как да работят за онези, за които е умрял Христос? Дали това направление 
на делото е било така планирано и представено пред тях, че те да почувст-
ват необходимост да вземат участие в него?
     Очевидно всички изнесени проповеди не са създали себеотрицател-
ни работници. Това е въпрос, който има най-сериозни последици. Нашето 
вечно бъдеще е заложено на карта.“ Свидетелства към църквата, т. 6, с. 365, 366
      „Живеем безспорно в заключителните дни на тази земна история. Нуж-
даем се да посветим много време за духовните ни интереси, за да прежи-
веем духовен растеж, който е съществен в този век. Трябва да направим 
решителни реформи. Гласът казва: „Стражите трябва да се събудят и да 
дават на тръбата определен тон. Утрото идва, но е още нощ. Събудете се, 
мои стражи! Гласовете, които трябва сега да бъдат чути, представящи ис-
тината, са смълчани. Души загиват в греховете си, а проповедници, лекари 
и учители спят. Събудете стражите!“ Пасифик юниън рекордър, 20 февруари 1908

б. Как Господ е готов да преобрази нашите църкви чрез Своята бла-
годат? Исая 60:1, 2

      „Църквите са замрели, понеже са пренебрегнали да използват талан-
тите си в разпръсване на светлината на истината на други. Трябва да бъде 
дадено старателно наставление, което ще бъде като уроци от Учителя, та 
всички да могат практически да употребят светлината си в помагане на 
други.“ Ривю енд херълд, 28 февруари 1893
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Вторник                                                                                             17 декември

3.  ОБЕЩАНИ РЕЗУЛТАТИ

а.  Какво уверение дава Бог на всички, които копнеят да бъдат изпъл-
нени с Неговия Свят Дух, за да споделят истината с други? Притчи 
1:23; Псалм 81:10

      „Всички, които са получили светлината на истината, имат сериозно за-
дължение да позволят тази светлина да свети върху другите. Всеки може в 
своята скромна сфера да прави нещо за Учителя. Той може да не е спосо-
бен да направи великолепни приношения за напредъка на Божията кауза, 
но може да отдаде радостна служба от едно покорно сърце. Всички не мо-
гат да бъдат проповедници. Всички не могат да бъдат генерали в армията 
на Господа; но всички могат да бъдат верни личности, следващи със сми-
рено послушание заповедите на Капитана на тяхното спасение. Те могат 
да насърчават своите другари с думи на надежда и кураж и по този начин 
ще изявяват превъзходствата на Този, Който ги е призовал от тъмнината в 
Своята чудна светлина. Бог иска от всички най-добрата служба, която мо-
гат да дадат. Ако могат да вършат само незначителни поръчения за Него, 
те не трябва да бъдат пренебрегвани.“ Ривю енд херълд, 24 август 1886
      „Църковните членове се нуждаят да бъдат научени, че размера на тех-
ния успех в служенето на души ще бъде съответно тяхното себеотрицание 
и верността им в следване примера на Христос.“ Пасифик юниън рекордър, 20 
февруари 1908

б.  Какво произлиза от верните усилия да се сподели светлината? 
Захария 8:20-23
  

      „Бог ще подвижи хора със скромно положение в обществото, хора, кои-
то не са станали безчувствени към светлите лъчи на светлината поради 
така дълго обмисляне светлината на истината и отказване да извършат 
някаква вътрешна промяна или напредък. Мнозина такива ще бъдат виде-
ни бързащи насам и натам, принудени от Божия Дух да носят светлината 
на други. Истината, Божието слово е като огън в костите им, изпълвайки ги 
с горещо желание да осветлят онези, които са в тъмнина. Мнозина, дори 
между  необразованите, сега прогласяват Господните слова. Деца, под-
будени от Духа, са отивали напред и провъзгласявали вестите от небето. 
Духът се излива върху всички, които копнеят за Неговия подтик и отхвър-
ляйки всички човешки механизми, техните обвързващи правила и предпаз-
ливи методи, ще провъзгласяват истината със силата на Духа. Множества 
ще получат вярата и ще се присъединят към Господниата армия.“ Ривю енд 
херълд, 23 юли 1895 

              Урок 12  21 декември 2019
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Сряда                                                                                                  18 декември

4.  КУРАЖ ВСРЕД СЪПРОТИВА

а. Опиши опитността на Еремия, когато бе подиграван и осмиван по-
ради свидетелстването за Бога, и как победи страховете си. Еремия 
20:7-11

     „Поради огорчението, омразата и съпротивата, които се проявяват сре-
щу Божието слово на изобличение, много други Божии вестители са ре-
шавали да направят както реши Еремия. Но какво направи този Господен 
пророк след своето решение? Опита се, но не можеше да намери мир. 
Щом дойде в събранието на народа, намери, че Господният Дух бе по-си-
лен от него. (…)
      В това поколение, когато Божиите служители говорят Господното сло-
во, за да укоряват вършещите зло, да изобличават онези, които внасят 
погрешни принципи, не са ли имали те опитност подобна на тази на Ере-
мия? Когато се въведе един начин на действие, за да изврати правдата 
и правосъдието, Господното слово трябва да се изрича с укор.“ Библейски 
коментар, т. 4, с. 1156

б. Какво трябва да научим от пророците и апостолите – как споделяха 
Божиите вести с такава огромна сила? Михей 3:8; 1 Коринтяни 2:4, 5

       „В първите дни на християнската епоха делото на Бога е било вършено 
от Неговите проповедници „с изявата на дух и сила“. Сърцата на хората са 
били разтърсени от прогласяваното евангелие. Защо днес проповядване-
то на истината трогва с толкова малко сила сърцата на хората? Дали Бог 
в днешно време желае да дари по-малко от благословението Си на работ-
ниците в Своето дело, отколкото в апостолските дни?
       Предупреждението, което носим на света, трябва да бъде за тях ухание 
от живот за живот, а не от смърт за смърт. И ще изпрати ли Господ Свои 
служители да прогласят тази страшно сериозна вест, като задържи от тях 
Светия Си Дух? Ще дръзнат ли крехки, грешащи човеци без специална 
благодат и сила от Бога да застанат между живите и мъртвите, за да гово-
рят думите на вечен живот? Нашият Господ е богат на благодат, мощен в 
сила; ще излее изобилно Своите дарове над всички, които идват при Него 
с вяра. Той желае да даде Светия Си Дух на тези, които Му искат, с много 
по-голямо удоволствие, отколкото родителите са готови да дават добри 
дарове на децата си. Причината, поради която скъпоценната и важна ис-
тина за това време няма сила да спасява, е, че не работим с вяра.“ Свиде-
телства към църквата, т. 5, с. 152

              Урок 12  21 декември 2019
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Четвъртък                                                                                        19 декември

5. ПРИБИРАНЕ НА ИЗОБИЛИЕТО

а.  Каква беше целта на Исус с чудотворното изтегляне на мрежата 
с риби? Какво можем да научим от тази опитност в работата ни за 
души? Лука 5:4-10
     „Не бъдете така себелюбиви. Има хиляди, чийто живот е също толко-
ва скъпоценен, колкото вашият. Тогава защо загръщате палтото си около 
себе си и се движите близо до брега? Събудете се за дълга и полезността. 
Ако хвърлите в дълбокото и оставите вашите мрежи, Учителят ще събере 
рибите и вие ще видите мощното действие на Бога. (…)  
       Учете хората да имат светлина в себе си и да не зависят от проповед-
ниците. Те трябва да имат Христос като техен помощник и да се възпита-
ват да си помагат един на друг, така че проповедникът да бъде свободен 
да навлиза в нови полета.” Исторически скици, с. 139
      „Нашият народ е имал голяма светлина и въпреки това много от пропо-
ведническите ни сили се изчерпват в църквите за поучаване на хора, кои-
то сами вече трябва да бъдат учители, просветлявайки хора, които сами 
трябва да бъдат „светлината на света.“ Евангелизъм, кн. 2, с. 183

б.  Как може нашият Създател да върши Своята работа, използвай-
ки индивидуалността, която Той милостиво е дарил на всеки един от 
нас? Йов 34:11; 37:7
      „Хората с един талант може да достигнат хора, които тези с по два или 
пет таланта не биха могли да достигнат. Големи и малки са еднакво из-
брани да поднасят водата на живота на жадните човешки души! (…) Нека 
Господ работи, чрез когото желае. Вестта трябва да се разгласява.“ Свиде-
телства към църквата, т. 5, с. 453
      „Мои братя и сестри, изучавайте плановете си, използвайте всеки слу-
чай да говорите на съседите и приятелите си или им четете нещо от кни-
ги, които съдържат настоящата истина. Показвайте, че считате от първа 
важност спасението на душите, за които Христос направи такава голяма 
жертва.“  Пак там, т. 9, с. 102

Петък                                                                                         20 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. От какво много изгубени души справедливо ще се оплакват, след 
като е твърде късно?

2. Извън само просто проповядване, каква е същността на църков-
ното задължение?

3. Обясни плана на Бога да просвети света с настоящата истина.
4. Как примерът, научен от Еремия, ще бъде възнаграден?
5. По какъв начин мога да се отуча от това да натоварвам проповед-

ниците? 
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    Урок 13                                                                          28 декември 2019 г. 

Да бъдем запечатани като безупречни
     „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят не-
покътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на 
нашия Господ Исус Христос. Верен е Онзи, Който ви призовава, и ще 
извърши това.“ (1Солун. 5:23, 24)

     „Нито един от нас няма да получи Божия печат, ако в характера си има 
дори едно „петно или бръчка.“ Свидетелства към църквата, т. 5, с. 207

Препоръчвани четива: Избрани вести, кн. 2, с. 403-412 (47. Подготовка 
за последната криза); Свидетелства към църквата, т. 5, с. 201-209

Неделя                                                                                             22 декември

1. ЕДНА ОПИТНОСТ, СЪЩЕСТВЕНА ЗА СПАСЕНИЕ

а.  Какво е обещал Христос за всеки, който спечели победа над греха? 
Откровение 3:5

б.  Към кое трябва да бъдем привързани, за да преживеем тази побе-
да? Колосяни 3:1-3
      

      „Христос казва на победителя: „Аз няма да залича името му от Книгата 
на живота“. Имената на всички онези, които веднъж са се предали на Бога, 
са записани в Книгата на живота и техните характери сега се преглеждат 
пред Него. Божиите ангели претеглят моралната стойност. Те наблюда-
ват сега развитието на характера на живите, за да видят дали имената 
им може да бъдат запазени в Книгата на живота. Дадено ни е благодатно 
време, през което да изперем дрехите на характера си и да ги избелим в 
кръвта на Агнето. Кой върши това дело? Кой се отделя от грях и егоизъм? 
„Защото умряхте – казва апостол Павел на истинските Христови последо-
ватели – и животът ви е скрит с Христос в Бога.“ Когато сме живи за Бога, 
сме мъртви за Аз-а. Бог да ни помогне да умрем за Аз-а. На кои имената 
няма да бъдат заличени от Книгата на живота? Само на онези, които са 
обикнали Бог с всичката си сила и ближния както себе си.“ Исторически ски-
ци, с. 138
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Понеделник                                                                                        23 декември

2.  ЕДНО ДЕЛО ЗА ТАЗИ ЕПОХА

а.  Назови важната работа, която се извършва от четири ангели през 
Деня на умилостивението. Откровение 7:1-4

      „Четири мощни ангели задържат силите на тази земя, докато Божиите 
слуги бъдат запечатани. Народите на света са нетърпеливи в своя стре-
меж за сблъсък; но те биват обуздавани от ангелите. Когато тази задър-
жаща сила се оттегли, ще дойде време на скръб и агония.“ Мараната, с. 257
    „Ужасен конфликт е пред нас. Чуваме за битката на великия ден на 
всемогъщия Бог. Това, което е било държано под контрол, трябва да бъде 
освободено. Ангелът на благодатта сгъва крилата си, приготвяйки се да 
напусне трона и да остави света под контрола на Сатана. Ръководителите  
и силните на земята са в горчив бунтарски дух срещу Бога на небето. Те 
са изпълнени с омраза срещу онези, които Му служат и скоро, много скоро 
ще бъде битката, последното голямо сражение между доброто и злото. 
Земята ще бъде бойното поле – сцената на финалния спор и крайната 
победа. Когато ръцете им бяха развързани и четирите ветрове бяха готови 
да задухат, милостивото Исусово око погледна към остатъка, който не  бе 
запечатан и Той издигна ръцете Си към Отец и пледира към Него, че е про-
лял кръвта Си за тях. Тогава друг ангел бе упълномощен да лети бързо до 
четирите ангели и да им нареди да задържат, докато слугите на Бога бъдат 
запечатани на челата им с печата на живия Бог.“ Моят живот днес, с. 308

б.  Кое определя изходът на идващия конфликт за всеки от нас? 
Римляни 8:6 Кои са доказателствата за едно плътско сърце или ум? 
1 Коринтяни 3:3, 4

     „Все още четирите ветрове биват задържани, докато Божиите слуги 
бъдат подпечатани. Тогава земните власти ще обединят силите си за по-
следната велика битка. С каква загриженост трябва да се възползваме от 
малко оставащото време на изпитание!
    Умовете, които са били отдадени на разпуснати мисли, трябва да се 
променят. (…) Мислите трябва да бъдат изцяло насочени към Бог. Сега е 
времето, когато трябва да положим искрено усилие да преодолеем естест-
вените наклонности на плътското сърце.“ Мараната, с. 243
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Вторник                                                                                            24 декември

3.  ЕДНА СЕРИОЗНА ЗАДАЧА

а.  Обясни как делото на запечатването включва третия ангел от От-
кровение 14. Какво показва сериозната важност на пълното освеще-
ние? Откровение 14:9.12; 1 Солуняни 5:23, 24

      „След това видях третия ангел. Придружаващият ме ангел каза: „Страш-
но е неговото дело. Ужасна е неговата мисия. Той е ангелът, който трябва 
да отсее житото от плевелите, да подпечата или върже снопите за небес-
ната житница. Тези неща трябва да ангажират целия ум и цялото внима-
ние.“ Опитности и видения, с. 106
    „Мнозина не осъзнаваха какви трябва да бъдат, за да живеят в Гос-
подното присъствие без първосвещеник в светилището през времето на 
скръбта. Тези, които получат печата на живия Бог и бъдат съхранени във 
времето на скръбта, трябва да отразяват Исусовия образ напълно.
      Видях, че мнозина пренебрегват приготовлението, което е толкова необ-
ходимо и очакват времето на “освежението” и “късния дъжд” да ги подготви 
да устоят в Деня на Господа да стоят без закрила по времето на скръбта. 
Те бяха пренебрегнали нужното приготовление, затова не можеха да по-
лучат “освежението”, необходимо на всички, за да бъдат годни да живеят 
пред лицето на един свят Бог. Онези, които отказват да бъдат окастрени от 
пророците и не успеят да очистят душите си, като бъдат послушни на ця-
лата истина, и които са готови да повярват, че тяхното състояние е далеч 
по-добро, отколкото е всъщност, ще се събудят по време на язвите и ще 
видят, че е било нужно да бъдат окастрени и очукани, за да бъдат готови 
за сградата. Но тогава няма да има време за това, няма да има и никакъв 
Посредник, Който да пледира за тях пред Отца.“ Пак там, с. 71

б.  Какво окончателно благословение дарява Бог, за да приготви же-
твата от души за Неговото царство? Йоил 2:23; Захарий 10:1

      „Греховете на Израил трябва да отидат в съда предварително. Всеки 
грях трябва да бъде изповядан в светилището, тогава делото ще се прид-
вижи. Това трябва да бъде направено сега. (…)
      Когато четирите ангели бъдат опуснати, Христос ще установи царството 
Си. Никой не ще получи късния дъжд, освен онези, които вършат всичко, как-
вото могат. Христос ще ни помогне.  Всички могат да бъдат победители чрез 
Божията благодат, чрез кръвта на Исус.“ Спалдинг енд Мейгън колекшън, 2а, с. 2, 3
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Сряда                                                                                                 25 декември

4.  УСЛОВИЯ ЗА КЪСНИЯ ДЪЖД

а.  Какво е необходимо, за да се получи късният дъжд?  Исая 43:25; 
44:22

      „Имената на някои ще бъдат заличени от Книгата на живота. Чии име-
на? Нека всеки  от нас внимателно изпита себе си, за  да видим дали сме 
във вярата. Нека бъдем усърдни, за да сме сигурни, че работим за веч-
ността. Исус казва, че ще изповяда името на победителя пред Своя Отец 
и пред светите ангели.“ Исторически скици, с. 139
     „Тези, които победят плътта, света и дявола, ще имат привилегията да 
получат печата на живия Бог. Тези, чиито ръце са нечисти, не ще получат 
белега на живия Бог. Тези, които кроят грях и го привеждат в изпълнение, 
ще бъдат отминати. Само тези, които през великия действителен Ден на 
умилостивението се покайват и изповядват греховете си, ще бъдат призна-
ти и отбелязани като достойни за Божията закрила.“ Свидетелства за пропо-
ведниците, с. 321
       „Никаква специална работа за Бога не може да бъде извършена, дока-
то Аз-ът и егоизмът не са победени.“ Исторически скици, с. 139
      „Онези, които се справят с всичко, устоят на всички изпитания, постиг-
нат победа, каквото и да им струва това, и се вслушват в съвета на Верния 
Свидетел, ще получат късния дъжд и по този начин ще бъдат направени 
годни за грабването.“ Свидетелства към църквата, т. 1, с. 168
     „Нуждаем се от дълбокото действие на Божия Дух в сърцата ни, за да 
можем не само да си осигурим бялата дреха, но и така да повлияем на 
другите, че техните имена да може да бъдат записани в Книгата на живота 
и никога да не бъдат заличени.“ Исторически скици, с. 140

б.  Какво трябва да осъзнаем относно късния дъжд? Осия 6:3; Деяния 
3:19

      „Пророчествата, които се изпълниха при изливането на ранния дъжд 
при разкриването на евангелието, пак ще се изпълнят чрез късния дъжд 
и при неговото закриване. Това е времето на освежението, което апостол 
Петър предвиждаше, когато каза: „Затова покайте се и обърнете се, за да се 
заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Госпо-
да, и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса.“ (Деян. 3:19, 20).
      Божии служители с просветлени и сияещи от свята ревност лица ще бър-
зат от място на място, за да разгласяват вестта от небето. Хиляди гласове 
ще разпространяват предупреждението по цялата земя.“ Великата борба, с. 508
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Четвъртък                                                                                    26 декември

5. КРАЙНАТА ПОБЕДА

а.  Когато Исус приключи службата Си в небето, какво насърчително 
изявление ще направи за победителите? Откровение 22:11 (последна-
та част)

б.  Как можем да постигнем чудесните обещания за всички, които спе-
челят победата чрез кръвта на Агнето? Откровение 22:14; Исая 26:2-4

      „Славата ще бъде дадената награда, когато верните работници се съ-
берат около престола на Бога и на Агнето.  (…)  Те ще стоят пред престола, 
приети във възлюбените. Всичките им грехове ще са заличени, всичките им 
престъпления отнети. Сега те могат да гледат непомрачената слава на Бо-
жия престол. Те са били съучастници с Христос в Неговите страдания, били 
са Негови сътрудници в плана на изкуплението и са съучастници с Него в 
радостта да виждат спасени души в Божието царство, да хвалят Бога там 
през цялата вечност.
      Братко мой и сестро моя, призовавам ви да се приготвите за идването 
на Христос в небесните облаци. Ден след ден изхвърляйте от сърцето си 
любовта към света. Разберете от опит какво означава да имате общение с 
Христос. Пригответе се за съда, че когато дойде Христос, да се радва за 
всички онези, които вярват, и вие да бъдете между онези, които ще Го по-
срещнат в мир. В онзи ден изкупените ще светят в славата на Отца и Сина. 
Ангелите, вземайки златните си арфи, ще посрещнат Царя и Неговите тро-
феи на победа – онези, които са били умити и избелени в кръвта на Агнето. 
Ще екне песен на триумф, изпълвайки цялото небе. Христос победи. Той 
влиза в небесните дворци, придружен от изкупените си, свидетелството, че 
мисията Му на страдание и жертва не е била напразно.“ Свидетелства към 
църквата, т. 9, с. 218

Петък                                                                                               27 декември

ВЪПРОСИ ЗА ЛИЧЕН ПРЕГОВОР

1. Защо, с помощта на Христос, трябва да победим недостатъците на 
характера?

2. Защо Исус е наредил четирите мощни ангели да задържат ветро-
вете?

3. Защо много хора имат погрешно разбиране за късния дъжд или 
освежението?

4. Ако греховете ни са заличени, каква благословена задача Бог може 
да ни възложи?

5. Какво мога да направя днес, за да си осигуря да бъда един от край-
ните победители?
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Събота,  7 януари 2020 г. е ден за всеобщ 
пост и молитва за лично освещение и за ус-
пеха на Божието дело.

Корекция на залезите в минути
за някои градове в България (спрямо София)

Благоевград      + 1    
Бургас             - 17     
Варна             - 18     
В. Търново         - 9    
Видин              + 2     
Враца               - 1     
Габрово              - 8     
Добрич             - 18    
Кюстендил        + 3     
Кърджали           - 8
Ловеч                  - 6
Монтана               0    

ЗАЛЕЗ  НА  СЛЪНЦЕТО

   Плевен           - 5  
    Пловдив         - 6   
    Разград          - 13  
    Русе               - 10  
    Силистра       - 16  
    Сливен           - 12  
    Смолян           - 6  
    Ст. Загора       - 9  
    Търговище     - 13  
    Хасково          - 9  
   Шумен            - 14  

            ОКТОМВРИ                   НОЕМВРИ              ДЕКЕМВРИ       
                5 - 19:02 ч.                    2 - 17:18 ч.                7 - 16:53 ч. 
            12 - 18:50                        9 - 17:10                  14 - 16:53      
            19 - 18:38                      16 - 17:03                  21 - 16:55   
            26 - 18:28                      23 - 16:58                  28 - 17:00                   
                                                  30 - 16:54 
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                      ПРОГРАМА
    за общообразователния час в събота  след обед

     През това тримесечие ще продължим изучаването на 
книгата „Патриарси и пророци“ от Е. Уайт.

   .

         ОКТОМВРИ

    5  41. Отстъпление при Йордан                      310
  12  42. Законът повторен                                   316
  19  43. Смъртта на Мойсей                                321     
  26  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС                                 

                                    НОЕМВРИ
    2  44. Преминаванео на Йордан                       329
    9  45. Падането на Йерихон                            333   
  16  46. Благословения и проклятия                  341    
        47. Съюз с гаваонците                                 345 
  23  48. Разделянето на Ханаан                         349 
  30  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС 
 
                                   ДЕКЕМВРИ
    7   49. Последните думи на Исус Навин          357  
        50. Десятъци и приношения                        360
  14  51. Божията грижа за бедните                     364  
  21  52. Годишните празници                              369  
  28  БЛАГОДАРСТВЕН ЧАС       
   

стр.
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                 Дата         Ден         Сутрешно богослужение    Вечерно богослужение

  ОКТОМВРИ

      1     Вторник Лука 12:35-38 Исая 25:1,4     
 2 Сряда Псалм 28:2, 7, 9 Даниил 6:7-10    
 3 Четвъртък Исая 26:7-9 Галатяни 6:14, 15  
 4 Петък 2 Коринтяни 5:9, 10 Молитвен час
 5 Събота Марк 3:1-5 Залез: 19:02  ч.

     6 Неделя             Псалм 34:12-15 Филимон ст. 4 - 7  
    7 Понеделник Псалм 3:3-5 Псалм 149:4-6   
 8 Вторник Псалм 144:12, 15 Лука 12:39, 40
 9 Сряда Исая 59:1, 2 Псалм 6:2-6, 9
 10 Четвъртък Псалм 9:7-10 Ефесяни 1:3-7   
 11 Петък Амос 5:12-15 Молитвен час
 12 Събота Втор. 31:11-13 Залез: 18:50 ч.

 13 Неделя Римляни 13:8-10 Езекиил 14:19-22  
 14 Понеделник Псалм 90:12, 16, 17 2 Коринтяни 7:1
 15  Вторник Исая 63:7-9 Йоан 14:1-3   
 16 Сряда 1 Тимотей 6:17-19 Битие 3:8-11    
 17 Четвъртък Еремия 8:5, 6 Псалм 119:148, 149  
 18  Петък Марк 8:34-37 Молитвен час
 19 Събота Псалм 84:1-10 Залез: 18:38 ч.

 20 Неделя Матей 7:7-12 Римляни 13:11-14  
 21 Понеделник Псалм 90:5, 6, 12 Осия 14:1-3
 22 Вторник Изход 23:20, 22 Йоан 15:18-21   
 23 Сряда Наум 1:7 Псалм 94:17-19, 22  
 24 Четвъртък Изход 15:13, 17, 21 Исая 51:16   
 25 Петък Псалм 49:3 Молитвен час
 26 Събота  Второз. 10:12-17 Залез:  18:28 ч.

    27 Неделя Матей 25:34-37 Йоан 1:1-5     
   28 Понеделник  Псалм 9:9, 10 Филипяни 3:17-21
   29 Вторник Авакум 2:3, 4 Изход 13:21  
    30     Сряда Лука 6:37, 38 Псалм 4:5-8       
    31 Четвъртък Втор. 12:28 Деяния 1:7, 8
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         НОЕМВРИ

  Дата     Ден           Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение
      
     1 Петък  Втор. 11:18, 19   Молитвен час
 2 Събота  Исая 60:1-3   Залез:  17:18 ч. 

 3 Неделя  Псалм 143:8-10   Матей 5:43-46 
 4 Понеделник  Псалм 34:7-10   Втор. 18:9, 14, 15         
 5 Вторник  Втор. 15:4-6   2 Коринтяни 4:16-18  
 6 Сряда  Изход 19:5, 6   Псалм 149:1, 2, 4, 5
 7 Четвъртък  Йоан 12:35, 36   Еремия 31:25, 26   
 8 Петък  2 Летописи 27:6   Молитвен час
 9 Събота  Исая  61:1-4   Залез: 17:10 ч.

 10 Неделя  Лука 6:44,45   Юда ст. 20, 21, 24, 25  
 11 Понеделник  Матей 6:9-13    Марк 6:46-51      
 12 Вторник  Псалм 139:23, 24   4 Царе 17:7-9, 15  
 13 Сряда  Втор. 26:16-19   Авакум 2:13, 14  
 15 Четвъртък  Исус Навин 24:15   Йоил 2:23, 28-32
 17 Петък  Изход 23:1, 7   Молитвен час 
 16 Събота  Исая 64:5, 9   Залез: 17:03 ч. 

 17 Неделя  Псалм 40:4, 5, 16   Матей 9:35-37  
   18  Понеделник  Притчи 4:23   Исая 59:1, 2, 20
 19 Вторник  Лука 12:15-21   1 Петрово 4:7  
 20 Сряда  Втор. 11:18, 19   Исая 34:7, 8, 10  
 21 Четвъртък  1 Царе 2:2, 3    Матей 28:18-20               
 22 Петък  1 Летописи 4:10   Молитвен час
 23 Събота  Михей 6:6-8   Залез:  16:58 ч. 

 
  

   24 Неделя Псалм 18:1-6   Йоан 1:9-13   
 25 Понеделник Второз. 12:4-6, 8   1 Йоан. 3:21-24    
  26 Вторник Притчи 16:17   1 Царе 7:12, 31
 27 Сряда     Изход 34:21   Авакум 2:13, 14  
 28 Четвъртък Притчи 21:30, 31   2 Тимотей 4:3-5
 29 Петък Псалм 51:6, 7   Молитвен час  
 30 Събота Псалм 149:1, 2, 4   Залез: 16:54 ч 
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                  ДЕКЕМВРИ

   Дата       Ден         Сутрешно богослужение      Вечерно богослужение       

 1 Неделя  Яков 1:17-20   Исая 32:17, 18 
 2 Понеделник  2 Летописи 32:7, 8   Неемия 9:28-31     
 3 Вторник  Втор. 10:20, 21   2 Солуняни 2:13-17  
 4 Сряда  Марк 12:28-33   Йоан 7:37, 38
 5 Четвъртък  1 Петрово 5:5-9   Псалм 66:16-20   
 6 Петък  2 Коринтяни 5:9, 10   Молитвен час
 7 Събота  Исая 60:1-5   Залез: 16:53 ч.

 8 Неделя  Филип. 4:11-13, 19, 20   Исая 44:3, 21, 22  
 9 Понеделник  Колос. 3:23-25   Исая 32:17, 18  
 10 Вторник  Филип. 4:4-7   Йоан 8:31, 32   
 12 Четвъртък  Римляни 8:16-18   Псалм 119:148, 149 
 13 Петък  Агей 1:5, 6, 9, 10   Молитвен час 
 14 Събота  Евреи 7:1-4   Залез: 16:53 ч. 

   
 15 Неделя     Псалм 84:11, 12   Филипяни 3:13-17  
   16  Понеделник  Матей 5:25-31   Римляни 8:38, 39  
 17 Вторник  Псалм 3:3, 8   Йоан 7:37, 38   
 18 Сряда  Притчи 16:17   Тит 3:8, 9   
 19 Четвъртък  Матей 16:24-27   Еремия 14:19-22              
 20 Петък  Лука 1:35-37   Молитвен час
 21 Събота  Втор. 11:26-28   Залез:  16:55 ч. 
 
 22 Неделя Втор. 10:20, 21   Псалм 7:9, 10  
 23 Понеделник Псалм 34:8, 9   1 Царе 7:3, 4, 12    
  24 Вторник 4 Царе 17:12-15   1 Петрово 2:6-10 
 25 Сряда     Филипяни 4:4-7   Йоан 7:37, 38   
  26 Четвъртък Матей 25:34-40   Римляни 15:13  
 27 Петък 1 Летописи 4:10   Молитвен час  
 28 Събота Йоан 13:34, 35   Залез: 17:00 ч.
     
 29 Неделя Втор. 10:12, 13    2 Солуняни 1:11, 12  
 30 Понеделник Псалм 90:16, 17   1 Петрово 4:7
 31 Вторник Втор. 8:1-6   1 Царе 7:12
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p

5 октомври

2 ноември
 за централа

на конференцията 
в Южен Манданао

(с.27)

за литература
за мисионските полета
(с. 53)

Дарения от
първата събота

за Молитвен дом
в Лас Вегас,
Невада, (САЩ) 
(с. 6)

7 декември


